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2. Wstęp 

2.1. Podstawy formalne prowadzonych prac 

Przedstawione poniżej wyniki zostały uzyskane w ramach realizacji zadania D2 Monitoring 

stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, 

pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  of wildlife corridor in the River 

Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza 

ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Podstawą formalną podjęcia zadania 

była umowa nr 6/LIFEDrawaPL/2020 z dnia 08.06.2020 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska reprezentowaną przez p.o. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie Aleksandrę Stodulną i Wykonawcą Józefem Szpikowskim. 

W zespole realizującym zadanie D2 uczestniczyli: 

 prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski – ekspert geomorfolog fluwialny, 

 dr Ryszard Piotrowicz – ekspert hydrobiolog, 

 dr Grażyna Szpikowska – ekspert hydrochemik. 

Zadanie zostało wykonane wg zasad metodyki dostosowanej do wymogów Specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia ZP.261.15.2020.DJ.43, zaproponowanej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

2.2. Cel prac 

Celem przeprowadzonego monitoringu była ocena, czy, i w jakim stopniu, zrealizowane 

dotychczas działania wpłynęły na stan ekologiczny badanych dorzeczy, w szczególności na siedlisko 

rzek włosienicznikowych 3260. Dotychczasowe działania ochronne, które podlegały ocenie w ramach 

tego raportu, polegały na: 

 przywracaniu naturalnych elementów morfologicznych koryt rzecznych  na podstawie 

wykonanych wcześniej ekspertyz, inwentaryzacji i projektów, w tym monitoringu „0” 

wykonanego w roku 2015,     

 budowie siedlisk tarłowych (pryzm żwirowo-kamiennych) dla ryb, 

 udrożnieniu koryt rzecznych poprzez przebudowę kilku budowli hydrotechnicznych w zlewni 

Drawy, 

 budowie miejsc biwakowych nad Drawą i Korytnicą poza obszarem Drawieńskiego Parku 

Narodowego,  

 wyborze, przystosowaniu stanowisk, reintrodukcji i  systematycznym monitoringu  rdestniczki 

gęstej (Groenlandia densa). 

W nawiązaniu do głównego celu monitoringu D2 wyznaczono następujące zadania badawcze: 

 monitoring morfodynamiki fluwialnej, stanu hydrochemicznego i ocena warunków 

siedliskowych na wskazanych odcinkach rzek: 4 stanowiska na Drawie z monitoringiem „0” z 

roku 2015, 3 nowe stanowiska na Drawie, 1 nowe stanowisko na Grabowej, 

 ocena stanu warunków siedliskowych z uwzględnieniem wpływu miejsc biwakowych na 4 

stanowiskach na Drawie w porównaniu do wyników monitoringu „0” z roku 2015, 

 monitoring wpływu pryzm żwirowo-kamiennych na morfodynamikę fluwialną, stan 

hydrochemiczny i warunki siedliskowe na 14 stanowiskach na Drawie, 7 (w tym 1 łącznie z 

udrożnieniem) na Korytnicy, 3 na Płocicznej, 2 na Radwi i 1 na Grabowej, 

 ocena warunków morfodynamiki fluwialnej i funkcjonowania miejsc udrożnień koryta 

rzecznego:  2 stanowiska na Drawie i 2 stanowiska na Korytnicy, 

 monitoring uwarunkowań fluwialnych, stanu hydrochemicznego i ocena warunków 

siedliskowych na 7 stanowiskach reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). 

Dla jednego stanowiska – 4B Drawa Złocieniec centrum – zakres monitoringu był 

ograniczony do wykonania dokumentacji fotograficznej i wizualnej oceny miejsca udrożnienia koryta.   
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3. Metodyka prac 

Prace w ramach realizacji zadania D2 Monitoring stanu warunków przyrodniczych na 

siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Czynna ochrona siedlisk 

włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” realizowano 

zgodnie z przyjętymi zasadami badań morfodynamiki fluwialnej, badań hydrochemicznych oraz badań 

hydrobiologii dolin rzecznych. Badania były przeprowadzone na odcinkach i stanowiskach 

wyznaczonych do poszczególnych zadań przez Zamawiającego (tab. 4). Na przeprowadzony 

monitoring składało się: kartowanie hydrologiczne, kartowanie geomorfologiczne, ocena litologii 

osadów, badania fizykochemiczne wód, monitoring hydrobiologiczny. Badania terenowe 

przeprowadzono od 3 do 14 sierpnia 2020 roku (tab. 5). 

Kartowanie hydrologiczne obejmowało: pomiary wielkości przepływów chwilowych, 

określenie rodzaju przepływu, ocenę zasilania powierzchniowego i podziemnego koryta rzecznego 

(dopływy, strefy źródliskowe, obszary podmokłe, starorzecza). Pomiary przepływu chwilowego 

wykonano za pomocą akustycznego czujnika przepływu Ott ADC, a obliczenia wg metody 

„powierzchnia-prędkość” (Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993). Obliczono względną intensywność 

turbulencji, jako wartość odchylenia standardowego od chwilowych pomiarów prędkości przepływu w 

jednym punkcie pomiarowym (Pectore-Eco 2015). 

Kartowanie geomorfologiczne koryta rzecznego obejmowało: określnie zasięgów stref plos i 

bystrzy (pryzm), stref erozji i akumulacji w korycie, obszary dostawy osadów, m.in. z erozji brzegów i 

ze spływów powierzchniowych do koryta oraz odniesienie do większych jednostek rzeźby terenu 

(doliny rzecznej i krawędzi doliny rzecznej, przyległej wysoczyzny). Dla odcinków z pryzmami 

obliczono spadek dna koryta rzecznego w profilu podłużnym na długości ca. 30 m, na podstawie 

pomiarów geodezyjnych różnicy wysokości za pomocą tachymetru elektronicznego Leica TCR307. 

Pomiary w profilu podłużnym pryzm obejmowały odcinek około 30 m, dłuższy lub krótszy, tak, aby 

obejmowały możliwie całą pryzmę wraz z odcinkami koryta przed i za pryzmą. W przypadkach, gdy 

początek lub koniec pryzmy bez wyraźnych zmian w morfologii dna i w osadach przechodził w 

naturalne dno koryta profil ograniczano do 30 m. Pomiarowy profil poprzeczny wyznaczano na środku 

pryzmy. W profilach podłużnych i poprzecznych co 1 m wykonywano pomiary przepływu i co 2 m 

(lub co 1 m w przypadku wąskich koryt) pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego i natlenienia.    

Ocena litologii osadów koryta rzeki i doliny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

materiału dna koryta, przeprowadzona została na podkładzie topograficznym przy pomocy 

makroskopowego opisu gruntów gruboziarnistych dla żwirów i piasków oraz gruntów 

drobnoziarnistych dla pyłów i iłów wg obowiązujących norm (PN-B-04481:1988 i PN-EN ISO 14688-

1:2006). 

W ramach monitoringu właściwości fizykochemicznych wód rzecznych wykonano badania 

wód łącznie na 15 wytypowanych stanowiskach: 

 6 w profilu Drawy, 

 2 w profilu Grabowej, 

 7 na stanowiskach reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). 

Badania hydrochemiczne prowadzono w dość jednolitych warunkach pogodowych (jeden 

większy opad wystąpił w dniu 3 sierpnia), przy niskich stanach wód rzecznych wywołanych 

niedoborem opadów atmosferycznych w latach wcześniejszych. W takich warunkach chemizm 

zbadanych wód dobrze odzwierciedla właściwości składowej gruntowej odpływu rzecznego. 

Na każdym stanowisku wykonano przy zastosowaniu wielofunkcyjnego miernika HI9898 

firmy Hanna Instruments z sondą wieloparametryczną pomiary temperatury wody, przewodności 

elektrolitycznej, pH i stężenia tlenu rozpuszczonego. W tych samych punktach pobrano próbki wody o 

objętości 1 dm
3
 przeznaczone do badań laboratoryjnych. Badania właściwości fizykochemicznych 

pobranych próbek wód rzecznych wykonano w laboratorium hydrochemicznym Stacji 

Geoekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Storkowie wg Polskich Norm (PN-C-04554-

4:1999P, PN-C-04567-09:1989P, PN-C-04576-4:1994P, PN-EN 27888:1999P, PN-EN 872:2007P, 

PN-EN ISO 10304-1:2009E, PN-EN ISO 10523:2012E, PN-EN ISO 5814:2013-04E, PN-EN ISO 

6878:2006P, PN-EN ISO 7980:2002P, PN-EN ISO 9963-1:2001P, PN-EN ISO 9963-2:2001P, PN-

ISO 5667-6:2003P, PN-ISO 6058:1999P, PN-ISO 9964-3:1994P). Oznaczenia obejmowały zawartość 
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zawiesiny w wodzie oraz główne składniki jonowe i składniki podrzędne. Dodatkowo w postępowaniu 

analitycznym wykorzystano opracowania Elbanowskej i in. (1999), Markowicz, Puliny (1979), 

Siepaka (red. 1992). Metodykę wykonanych badań właściwości fizykochemicznych wód zestawiono 

w tabeli 1.  

Łącznie wykonano badania właściwości fizykochemicznych w 15 próbkach wód 

powierzchniowych (4 – w ramach badań porównawczych z wynikami monitoringu „0” z roku 2015, 4 

– w ramach nowego monitoringu „0”, 7 – z miejsc introdukcji rdestniczki gęstej). Dla każdej badanej 

próbki wody przeprowadzono weryfikację wyników analiz chemicznych metodą obliczania bilansu 

jonowego (Macioszczyk 1987, PN-89/C-04638/02) oraz porównania przewodności elektrolitycznej 

zmierzonej w próbce i obliczonej na podstawie stężeń jonów i współczynników przeliczeniowych 

(Dojlido 1980). 

 

Tab. 1. Zakres, metody badań właściwości fizykochemicznych próbek wód oraz wykorzystywana 

aparatura terenowa i laboratoryjna 

Parametr Metoda Stosowana aparatura 

temperatura  

wielofunkcyjny miernik HI9898 z sondą 

wieloparametryczną firmy Hanna Instruments 

przewodność 

elektrolityczna właściwa 

SEC 

konduktometryczna 

pH potencjometryczna 

O2 rozp. potencjometryczna 

zawiesina suszarkowo-wagowa 
waga analityczna E42 firmy Radwag, suszarka 

laboratoryjna firmy Binder 

aniony 

wodorowęglany HCO3

-
 

miareczkowanie 

alkacymetryczne 

biureta elektroniczna Digitrate Pro firmy 

Jencons 

chlorki Cl
-
 chromatografia jonowa  

 

chromatograf jonowy DX-120 firmy Dionex 

 

siarczany SO4

2-
 chromatografia jonowa 

azotany NO3

-
 chromatografia jonowa 

azotyny NO2
-
 metoda kolorymetryczna testy firmy Macherey-Nagel 

fosforany PO4

3-
 

spektrofotometryczna 

molibdenianowa z chlorkiem 

cynawym 
 

spektrofotometr - Nanocolor VIS firmy 

Macherey-Nagel krzemionka zjonizowana 

SiO2 
spektrofotometryczna – 

redukcja do błękitu 

kationy 

wapń Ca
2+

 
miareczkowanie – 

wersenianowa 

biureta elektroniczna Digitrate Pro firmy 

Jencons 

magnez Mg
2+

 

spektrometria absorpcji 

atomowej 

w płomieniu 
spektrometr absorpcji atomowej SpectrAA-20 

Plus firmy Varian sód Na
+
 

spektrometria emisji atomowej 

w płomieniu 

potas K
+
 

spektrometria emisji atomowej 

w płomieniu 

jony amonowe NH4

+
 

spektrofotometryczna 

z odczynnikiem Nesslera 

spektrofotometr – Nanocolor VIS firmy 

Macherey-Nagel 
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Monitoring stanu warunków przyrodniczych istotnych dla funkcjonowania siedliska 

przyrodniczego 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis)” prowadzono na wszystkich wyznaczonych do tego odcinkach monitoringowych. Na 

każdym wyznaczonym stanowisku analizowano aktualne uwarunkowania oraz potencjalne możliwości 

i zagrożenia występowania roślinności charakterystycznej dla siedliska przyrodniczego 3260.  

Zgodnie z europejską definicją siedlisko przyrodnicze 3260 to „Nizinne i podgórskie rzeki z 

roślinnością podwodną lub o liściach pływających ze związków Ranunculion fluitantis i Callitricho-

Batrachion lub wodnych mszaków” (Interpretation Manual EU28, 2013). Jako gatunki wskaźnikowe 

wymienione są w tym poradniku przede wszystkim włosieniczniki (poza Ranunculus circinatus), 

mech zdrojek (Fontinalis antipyretica) oraz niektóre inne taksony roślin wodnych (Myriophyllum spp., 

Callitriche spp., Sium (Berula) erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp.). Przyjęcie takiej 

listy gatunków wskaźnikowych powoduje dość zróżnicowaną interpretację i definiowanie siedliska w 

różnych krajach, co z kolei powoduje problemy z oceną rozmieszczenia i stanu siedliska w skali 

Europy (Puchalski 2008). W Polsce przyjęto dość szeroką interpretację siedliska wyróżniającą 5 

odmian siedliska w zależności od struktury i dominującego typu roślinności (Puchalski 2004), często 

bez udziału włosieniczników. Jednak takie podejście jest krytykowane, przy czym zwraca się uwagę 

na fakt, iż pozwala ono na zaliczenie do siedliska niemal wszystkich cieków z naturalną roślinnością 

wodną, podczas gdy europejska definicja siedliska wskazuje na konieczność występowania roślinności 

ze związku Ranunculion fluitantis (związek Callitricho-Batrachion w polskiej klasyfikacji 

fitosocjologicznej nie występuje) z udziałem mszaków wodnych. Zgodnie z zalecaną i stosowaną w 

ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 prowadzonego przez GIOŚ metodyką 

(Szoszkiewicz i Gebler 2012), siedlisko 3260 wymaga reprezentacji gatunków włosieniczników 

(oprócz włosienicznika krążkolistnego Ranunculus circinatus). W porównaniu do poradnika z 2004 

roku (Puchalski 2004) taka interpretacja obejmuje tylko 2 z 5 odmian siedliska - czyli odmianę typową 

oraz odmianę zubożoną, z nielicznym występowaniem włosieniczników. Te dwa podejścia do 

interpretacji siedliska w Polsce należy uznać za skrajne i dlatego zastosowane w ramach niniejszego 

zadania metody bazują na powszechnie zalecanych i stosowanych metodykach monitoringu i oceny 

stanu ekologicznego wód płynących i stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3260 (Szoszkiewicz i 

in.  2012). Jednak metody te zostały zmodyfikowane i uzupełnione o elementy wynikające z 

doświadczeń i obserwacji wykonawców oraz wskazówek i sugestii Zleceniodawcy. W efekcie tych 

zmian ocena warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej reprezentatywnej dla siedliska 

przyrodniczego 3260  została wykonana indywidualnie na każdym stanowisku na podstawie 

wybranych wskaźników – co nie zawsze było zgodne z ww. metodyką GIOŚ-u.  
W ramach niniejszego zadania za wskaźnikowe dla omawianego siedliska przyjęto przede 

wszystkim gatunki włosieniczników: włosienicznik wodny (Ranunculus aquatile), włosienicznik 

Baudota (Ranunculus baudotii), włosienicznik rzeczny (Ranunculus fluitans), włosienicznik 

tarczowaty (Ranunculus peltatum), włosienicznik pędzelkowaty (Ranunculus penicillatum), 

włosienicznik skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllum) oraz Ranunculus pseudofluitans – gatunek 

do niedawna w Polsce nie notowany, ale wg najnowszych danych  i  

doniesień naukowych jego występowanie jest bardzo prawdopodobne. Są to więc wszystkie rodzime 

włosieniczniki z wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego (Ranunculus circinatus). Planowane są 

prace  dotyczące weryfikacji dotychczas identyfikowanych taksonów w ramach grupy wodnych 

jaskrów (Ranunculus), czyli włosieniczników (dawniej rodzaj Batrachium) z uwzględnieniem  

problemu hybrydyzacji w ramach tej grupy i nowych ujęć taksonomicznych dawnego rodzaju 

Batrachium (Wiegleb i in. 2017). 

Uwzględniono w waloryzacji także inne gatunki wskaźnikowe dla związku Ranunculion 

fluitantis i istotne dla funkcjonowania siedliska: 

 rzęśle (Callitriche sp.) – w trakcie prac nie odnotowano występowania bardzo rzadkiej rzęśli 

hakowatej (Callitriche hamulata); najprawdopodobniej wcześniej podawane stanowiska C. 

hamulata były to stanowiska najpospolitszego gatunku C. cophocarpa. Gatunki rzęśli są bardzo 

trudne do oznaczenia w stanie wegetatywnym, stąd często oznaczenie jest tylko do rodzaju, czyli 

Callitriche sp., 

 mszaki - głównie zdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica) i wątrobowiec (Scapania 

undulata) oraz krasnorost Hildenbradia rivularis, 
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 uwzględniono także: rdestnicę nawodną (Potamogeton nodosus) i stwierdzone w ostatnich 

latach w Drawie mieszańce rdestnic (Kraska i in. 2013 i 2014), 

 za istotne uznano także występowanie roślin wskaźnikowych dla stref zasilania podziemnego: 

potocznika wąskolistnego (Berula erecta), przetacznika bobowniczka (Veronica beccabunga) i 

rukwi wodnej (Nasturtium officinale). 

 

Tab. 2. Waloryzacja najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślinności 

włosienicznikowej (Ranunculion fluitantis) 

Wskaźnik Stan właściwy (FV) 
Stan niezadawalający 

(U1) 
Stan zły (U2) 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

pokrycie transektu 
włosienicznikami (z 

wyjątkiem 

włosienicznika 

krążkolistnego) co 

najmniej na 2 

pokrycie transektu 
włosienicznikami (z 

wyjątkiem 

włosienicznika 

krążkolistnego) na 1 

brak gatunków lub tylko 

włosienicznik 

krążkolistny 

Gatunki 

Wskaźnikowe dla 

siedliska – inne 

obecność co najmniej 

2 gatunków 

charakterystycznych 

obecność 1 gatunku 

charakterystycznego 

brak gatunków 

charakterystycznych 

Materiał dna koryta 

co najmniej 20% 

gruboziarnistego 

materiału dna (kamienie, 

kamyki/żwir, narzut 

kamienny) oraz maks. 

20% mułu 

maksymalnie 20% 

mulistego materiału dna 

powyżej 20% mulistego 

materiału dna 

Ocena stanu 

ekologicznego 

co najmniej dobry stan 

ekologiczny (I lub II 

klasa) 

umiarkowany stan 

ekologiczny (III klasa) 

słaby lub zły stan 

ekologiczny(IV lub V 

klasa) 

Pokrycie transektu 

przez Elodea 

canadensis 

pokrycie równe 0-2 

(skala MMOR) 

pokrycie równe 3-5 

(skala MMOR) 

pokrycie większe od 5 

(skala MMOR) 

Przepływy 

powyżej 40% szybkich 

typów przepływu (kipiel, 

rwący, wartki) 

40%-10% szybkich 

typów przepływu (kipiel, 

rwący, wartki) 

poniżej 10% szybkich 

typów przepływu (kipiel, 

rwący, wartki) 

Spiętrzenie wód rzeki nie 
tak – poniżej 33% 

długości odcinka rzeki 

tak – powyżej 33% 

długości odcinka rzeki 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

duże nasilenie zjawisk 

erozji i akumulacji 

rumowiska 

widoczne objawy erozji 

koryta i akumulacji 

rumowiska 

brak naturalnych 

elementów 

morfologicznych 

Zacienienie rzeki 

maksymalnie 50% 

stopień zacienienia 

koryta rzecznego 

50%-80% stopień 

zacienienia koryta 

rzecznego 

ponad 80% zacienienie 

koryta rzecznego 

Gatunki inwazyjne 

obecność 1-2 obcych 

gatunków inwazyjnych 

(z których żaden nie jest 

liczny <33%) 

obecność 3-4 obcych 

gatunków inwazyjnych 

(z których żaden nie jest 

liczny <33%) 

obecność pow. 5 obcych 

gatunków inwazyjnych 

lub co najmniej jeden, 

który jest liczny >33% 

Ścieki nie tak 
tak + występują zastoiska 

ścieków w rzece 

 

Uwzględnienie tych taksonów roślin koresponduje z ogólnoeuropejską interpretacją siedliska 

– zawierającą inne taksony wskaźnikowe poza włosienicznikami, w tym mszaki wodne - i pozwala 

uwzględnić w ramach siedliska także niewielkie naturalne cieki źródliskowe, które wydają się jedną z 

istotnych odmian siedliska, bardzo ważną jako stanowiska występowania gatunków rzadkich, 

zagrożonych i ginących - np. rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). Występowanie wszystkich tych 

gatunków odnotowywano w formularzu terenowym i uwzględniano przy waloryzacji i opisie siedliska 
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na stanowisku. Ocenę zagrożeń dla tych siedlisk oparto na przewodniku metodycznym z roku 2015 

(Mróz red.). 

Brak na danym stanowisku któregokolwiek z ww. taksonów wskaźnikowych roślin nie 

pozwala na zaliczenie cieku do siedliska 3260. Z drugiej strony należy uwzględnić dość szeroką skalę 

ekologiczną niektórych z pozostałych - poza włosienicznikami - taksonów wskaźnikowych i 

możliwość ich występowania także poza siedliskiem 3260 – np. w warunkach nasilonej antropopresji 

niesprzyjającej wykształceniu się siedliska. Przykładowo mech zdrojek (Fontinalis antypiretica) i 

krasnorost Hildenbrandia rivularis występują też w eutroficznych wodach stojących. 

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto, że za siedlisko 3260 należy uznać każdy 

naturalny odcinek rzeki, w którym występują włosieniczniki (poza włosienicznikiem krążkolistnym). 

Ponadto siedliskiem 3260 są naturalne cieki, w których - przy braku włosieniczników - występują 

taksony z listy innych roślin wskaźnikowych (z pokryciem minimum 3 w skali MMOR), a żaden z 

pozostałych parametrów hydromorfologicznych lub środowiskowych z tabeli 2. nie wskazuje na 

warunki złe (U2). Na podstawie zaleceń metodycznych, obserwacji własnych oraz wskazówek 

Zleceniodawcy zdefiniowano szereg parametrów określających elementy siedliskowe mające istotny 

wpływ na rozwój gatunków roślin wskaźnikowych dla rzek włosienicznikowych. Zgodnie z zasadami 

monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000 (Szoszkiewicz, Gebler 2012) dla 

każdego wskaźnika określone zostały granice, które określają warunki właściwe (FV), 

niezadawalające (U1) i niekorzystne/złe (U2) dla rozwoju i zachowania siedliska (tab. 2). Zestawienie 

to obejmuje zarówno parametry mające pozytywne znaczenie dla rozwoju siedliska, jak i parametry 

negatywne, np. zacienienie koryta rzeki czy obce gatunki inwazyjne. Końcowa ocena warunków 

siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej reprezentatywnej dla siedliska przyrodniczego 3260 

została wykonana na podstawie wybranych istotnych dla siedliska wskaźników. 

Badania hydrobotaniczne i czynników ekologicznych prowadzone były na każdym stanowisku 

monitoringowym w oparciu o Makrofitową Metodę Oceny Rzek (MMOR) (Szoszkiewicz i in. 2010) 

polegającą na określeniu udziału wszystkich roślin występujących w korycie rzeki na odcinku o 

długości 100 m. Pokrycie każdego gatunku określane było w dziewięciostopniowej skali MMOR (tab. 

3). Na każdym stanowisku odnotowywano istotne warunki siedliskowe, tj. charakter dna, typ i 

charakter przepływu, zacienienie koryta, itp. 

 

Tab. 3. Stopień pokrycia dla każdego gatunku wg 9-stopniowej skali 

Współczynnik pokrycia Pokrycie 

1 <0,1% 

2 0,1-1,0% 

3 1,0-2,5% 

4 2,5-5,0% 

5 5,0-10% 

6 10-25% 

7 25-50% 

8 50-75% 

9 >75% 

 

Zebrane dane posłużyły następnie do waloryzacji i oceny warunków siedliskowych dla 

rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion fluitantis oraz jej aktualnego stanu. Identyfikacja 

i ogólna ocena stanu siedliska na danym stanowisku monitoringowym wynikała z oceny wskaźników 

cząstkowych przedstawionych w tabeli 2. Dla stanowisk, gdzie dokonano oceny porównawczej z 

monitoringiem „0” z roku 2015  (Szpikowski i in. 2015) zostały sporządzone aktualne na sezon 

wegetacyjny 2020 mapy stref występowania roślinności wodnej oraz uwarunkowań istotnych dla 

podstawowych czynników środowiskowych. W oparciu o te wyniki oraz dostępne, publikowane 

prognozy i analizy trendów zmian klimatycznych, hydrologicznych i użytkowania gruntów wskazano 

prawdopodobne przyszłe zmiany podstawowych uwarunkowań rozwoju siedliska 3260, ze 

wskazaniami na możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zmianom. 
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W niniejszym opracowaniu zamieszczono dla porównania mapy części stanowisk monitoringu 

„0” z roku 2015 (Szpikowski i in. 2015). Wszystkie mapy zawarte w tym raporcie są przedstawione w 

Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 i zostały opracowane za pomocą 

programu QGIS 3.10.1. 

 

4. Charakterystyka stanowisk badawczych 

Monitoring D2 został zrealizowany na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach pięciu 

rzek: Drawy wraz z dopływani Korytnicą i Płociczną, Radwi i Grabowej. Pod względem fizyczno-

geograficznym badane zlewnie należą do prowincji Niż Środkowoeuropejski. W dalszym podziale 

zlewnie Drawy, Korytnicy i Płocicznej leżą w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, 

natomiast zlewnie Radwi i Grabowej w podprowincjach Pobrzeże Południowobałtyckie i Pojezierze 

Południowobałtyckie (Kondracki 2000). 

Monitorowane zlewnie leżą w Polsce północno-zachodniej, eksponowanej na  oddziaływanie 

klimatu oceanicznego. Według regionalizacji Wosia (1996) Drawa wraz z Korytnicą i Płociczną leżą 

w Regionie Środkowopomorskim, natomiast Radew i Grabowa w regionie Wschodniopomorskim. W 

środkowej części Pomorza roczne sumy opadów atmosferycznych mieszczą się w przedziale 600-700 

mm, natomiast w części wschodniej wynoszą od 700 do 800 mm. Również w odniesieniu do 

parowania w obrębie Pomorza widoczne jest zróżnicowanie przestrzenne (Kozłowski red. 1994, Bac i 

in. 1993). Średnio wynosi ono od 650 do 700 mm rocznie, jednak dla zlewni górnej Radwi i górnej 

Grabowej spada poniżej 650 mm rocznie. Z tego powodu w obrębie badanego regionu występuje 

wyraźne zróżnicowanie klimatycznego bilansu wodnego, wyrażonego wskaźnikiem opad – parowanie 

potencjalne. Dla części północno-wschodniej badanego obszaru, obejmującego większość zlewni 

Grabowej i Radwi, klimatyczny bilans wodny jest najkorzystniejszy dla utrzymania zasobów wodnych 

zlewni. Zróżnicowanie wielkości klimatycznego bilansu wodnego jest jedną z głównych przyczyn 

zmienności odpływu jednostkowego na badanym obszarze. Dla zlewni Grabowej jest on największy i 

wynosi średnio 10-15 dm
3
 s

-1
 km

-2
. Dla zlewni Radwi średni odpływ jednostkowy wynosi 11 dm

3
 s

-1
 

km
-2

. Dla zlewni Drawy odpływ jednostkowy zmniejsza się od części północnej do południowej w 

przedziale od 10 do 4 dm
3
 s

-1
 km

-2
. 

Wszystkie badane zlewnie leżą w strefie krajobrazu młodoglacjalnego. Zlewnie Radwi i 

Grabowej znajdują się w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego, natomiast zlewnia 

Drawy wraz z dopływami Korytnicą i Płociczną po stronie południowej strefy marginalnej tego 

zlodowacenia (ryc. 1). Cechą wspólną badanych zlewni jest duży udział w litologii utworów 

powierzchniowych frakcji gruboziarnistych: piasków i żwirów sandrowych oraz morenowych jak i 

frakcji drobno kamienistej. Tworzą się w nich wydajne zbiorniki wód podziemnych, zasilane przez 

spływy wód z wyżej położonych obszarów wzgórz i wysoczyzn morenowych (Witczak red. 2011, 

Gutry-Korycka i in. 2014). System odwodnienia powierzchniowego wykazuje typowe cechy 

poligenetyczności, z charakterystycznym dla obszarów młodoglacjalnych naprzemianległym 

występowaniem odcinków wytopiskowych (fluwioglacjalnych) oraz przełomowych (fluwialnych) 

(Mazurek 2000). Odzwierciedla się to w niewyrównanych profilach podłużnych badanych rzek, ale 

wpływa również bezpośrednio i pośrednio na stan hydromorfologiczny rzek (Szpikowski, Domańska 

2014). 
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego 

1 – stanowiska pomiarowe, 2 – zlewnie (A – Drawy, B – Płocicznej, C - Korytnicy, D – Radwi, E – 

Grabowej), 3 – rzeki, 4 – strefa marginalna fazy pomorskiej, 5 – hipsometria w m n.p.m. 

 

W podziale hydrograficznym zlewnia Drawy należy do dorzecza Odry, natomiast zlewnie 

Radwi (dopływ Parsęty) i Grabowej (dopływ Wieprzy) należą do zlewni rzek Przymorza bezpośrednio 

uchodzących do Bałtyku. Każda z badanych rzek charakteryzuje się reżimem zasilania gruntowo-

deszczowo-śnieżnym. Generalnie duży udział zasilania podziemnego (do ponad 80%) wpływa na 

stabilność hydrologiczną rzek oraz na zmniejszoną amplitudę wahań temperatury wód (Wrzesiński, 

Brychczyński 2014). Czynnikiem dodatkowo stabilizującym przepływy rzeczne Drawy, Korytnicy, 

Płocicznej i Radwi są jeziora przepływowe naturalne i sztuczne. 

Zlewnie badanych rzek w zróżnicowanym zakresie są poddane presji antropogenicznej. W 

strukturze użytkowania ziemi udział obszarów rolniczych zmienia się od 17% (zlewnia Korytnicy) do 

50% (zlewnia Grabowej). Obszary leśne zajmują od 78% (zlewnia Korytnicy) do 48% (zlewnia 

Grabowej). Doliny i koryta rzeczne są w różnym stopniu przekształcone antropogenicznie: obok koryt 

naturalnych występują odcinki uregulowane o różnym stopniu renaturyzacji, a także obiekty 

hydrotechniczne, w największym stopniu przyczyniające się do przerywania ciągłości układów 

rzecznych. Wszystkie badane rzeki są położone w strefie siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników i leżą w pobliżu wschodniej granicy zwartego jej zasięgu. 
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Tab. 4. Wykaz stanowisk badawczych na których realizowano zadanie D2 Monitoring stanu 

warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 

L.p. 
Nr 

stanowiska 
Rzeka Miejscowość 

Środek stanowiska 

wg PUWG 1992 Działania 

X Y 

1 1A Drawa Kuźnica Drawska 645379,4 315593,9 pryzma 

2 1B Drawa Prosinko 645309,8 315661,4 pryzma 

3 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki 640213,4 307165,7 pryzma 

4 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki 640207,5 307193,8 pryzma 

5 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki 638529,6 306382,3 pryzma 

6 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki 638583,5 306401,3 pryzma 

7 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu 634685,2 302121,7 pryzma 

8 4B Drawa Złocieniec centrum 634258,4 301558,7 udrożnienie 

9 5A Drawa Kładka Koleśno 632163,7 287207,4 pryzma 

10 5B Drawa 
Drawsko park w dół od 

mostu 
633700,4 288398,8 

pryzma 

11 5C 
Drawa Drawsko park w górę od 

mostu 
633714,4 288441,9 

pryzma 

12 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala 633835,0 288687,4 pryzma 

13 5E Drawa Koleśno elektrownia 632625,0 287259,1 udrożnienie 

14 6 Drawa Rościn Most 605426,5 284918,3 

porównanie z 

monitoringiem 

„0” 

15 7 Drawa Drewniany Most 601353,8 284546,8 

ocena stanu 

(pole 

biwakowe) 

16 8 Drawa Drawnik 597968,5 283810,8 ocena stanu 

17 9 Drawa Barnimie 594846,1 286225,9 ocena stanu 

18 10 Drawa Zatom Most 591464,3 291016,2 ocena stanu 

19 11 Drawa Sitnica Biwak 586195,6 293879,5 

porównanie z 

monitoringiem 

„0” 

20 12 Drawa Most do Moczeli 584293,0 293275,4 

porównanie z 

monitoringiem 

„0” 

21 13A Drawa Sucha w górze rzeki 578289,8 295056,9 pryzma 

22 13B Drawa Sucha w dole rzeki 578190,2 295104,9 pryzma 

23 13C Drawa Elektrownia Kamienna 579328,5 294841,6 udrożnienie 

24 14 Drawa Ujście Płocicznej 576990,6 295712,6 pryzma 

25 15 Drawa Stare Osieczno 575405,8 295660,8 monitoring „0” 

26 16 Drawa Przeborowo 564760,5 296951,4 monitoring „0” 

27 17 Drawa Nowe Bielice 560838,3 296907,8 monitoring „0” 

28 18 Korytnica Mirosławiec 611527,6 304628,1 pryzma 

29 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki 592952,2 293394,1 pryzma 

30 19B Korytnica Sówka koło baru 592918,8 293384,6 pryzma 

31 19C Korytnica przepławka Sówka 592979,2 293424,8 udrożnienie 

32 20 Korytnica przepławka Jaźwiny 592213,7 291770,1 udrożnienie 

33 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki 591985,1 291508,0 pryzma 

34 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki 592062,0 291508,0 pryzma 

35 21C 
Korytnica próg między Jaźwinami i 

Sówką 
592552,7 292560,9 

pryzma/udrożni

enie 

36 22 Korytnica Bogdanka 591237,9 291177,9 pryzma 

37 23 Płociczna Jadwiżyn 606504,7 309640,3 pryzma 

38 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki 604789,4 308444,7 pryzma 

39 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki 604712,4 308409,2 pryzma 

40 25 Radew Wronie Gniazdo 692041,0 12084,3 pryzma 

41 26 Radew Kurowo źródliska 689668,7 339272,9 reintrodukcja 

42 27 Radew Lubowo 688812,8 344050,0 pryzma 
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43 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 693447,0 323088,3 reintrodukcja 

44 28B 
Radew Stara Radew powyżej 

mostu 
693419,2 323097,6 reintrodukcja 

45 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 677669,0 344057,0 reintrodukcja 

46 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 677625,1 344196,2 reintrodukcja 

47 30 Grabowa Lejkówko 713342,3 342483,6 pryzma 

48 31 Grabowa Chomiec 711844,8 350330,6 

porównanie z 

monitoringiem 

„0” 

49 32 Grabowa Buszyno 706746,0 350807,1 monitoring „0” 

50 33 Biegała Drzeńsko 710094,5 345890,6 reintrodukcja 

51 34 Drężnianka Lubowo 689495,4 346609,0 reintrodukcja 

  



15 
 

5. Harmonogram prac terenowych 

Tab. 5. Terminy badań terenowych na poszczególnych stanowiskach 

Data Nr stanowiska Nazwa stanowiska Rzeka 
2020.08.03 6 Rościn Most Drawa 

2020.08.03 11 Sitnica Biwak Drawa 

2020.08.03 12 Most do Moczeli Drawa 

2020.08.04 15 Stare Osieczno Drawa 

2020.08.04 16 Przeborowo Drawa 

2020.08.04 17 Nowe Bielice Drawa 

2020.08.05 32 Buszyno Grabowa 

2020.08.05 31 Chomiec Grabowa 

2020.08.05 26 Kurowo źródliska Radew 

2020.08.05 29A Chociel dalej od mostu Chociel 

2020.08.05 29B Chociel bliżej mostu Chociel 

2020.08.06 34 Lubowo Drężnianka 

2020.08.06 28A Stara Radew poniżej mostu Radew 

2020.08.06 28B Stara Radew powyżej mostu Radew 

2020.08.07 13A Sucha w górze rzeki Drawa 

2020.08.07 14 Drawa ujście Płocicznej Drawa 

2020.08.07 22 Korytnica Bogdanka Korytnica 

2020.08.07 21A Jaźwiny w górze rzeki Korytnica 

2020.08.07 21B Jaźwiny w dole rzeki Korytnica 

2020.08.08 18 Korytnica Mirosławiec Korytnica 

2020.08.08 19A Sówka poniżej przepławki Korytnica 

2020.08.08 19B Sówka koło baru Korytnica 

2020.08.08 24A Płociczno w górze rzeki Płociczna 

2020.08.08 24B Płociczno w dole rzeki Płociczna 

2020.08.08 23 Jadwiżyn Płociczna 

2020.08.09 25 Wronie Gniazdo Radew 

2020.08.09 27 Lubowo Radew 

2020.08.10 5A Kładka Koleśno Drawa 

2020.08.10 5E Koleśno elektrownia Drawa 

2020.08.10 5B Drawsko park w dół od mostu Drawa 

2020.08.10 5C Drawsko park w górę od mostu Drawa 

2020.08.10 5D Drawsko powyżej szpitala Drawa 

2020.08.10 4A Złocieniec poniżej mostu Drawa 

2020.08.10 3A Głęboczek w dole rzeki Drawa 

2020.08.10 3B Głęboczek w górze rzeki Drawa 

2020.08.11 13C Elektrownia Kamienna Drawa 

2020.08.11 13B Sucha w dole rzeki Drawa 

2020.08.11 19C Przepławka Sówka Korytnica 

2020.08.11 20 Przepławka Jaźwiny Korytnica 

2020.08.11 21C Próg między Jaźwinami i Sówką Korytnica 

2020.08.11 10 Zatom Most Drawa 

2020.08.12 7 Drewniany Most Drawa 

2020.08.12 8 Drawnik Drawa 

2020.08.12 9 Barnimie Drawa 

2020.08.13 1A Kuźnica Drawska Drawa 

2020.08.13 1B Prosinko Drawa 

2020.08.13 2A Rzepowo w dole rzeki Drawa 

2020.08.13 2B Rzepowo w górze rzeki Drawa 

2020.08.14 30 Lejkówko Grabowa 

2020.08.14 33 Drzeńsko Biegała 
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6. Wskaźniki oceny stanu siedliska 3260 

6.1. Hydrodynamika rzek 

6.1.1. Stanowiska z pryzmami 

 

Tab. 6. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 1A Drawa Kuźnica Drawska 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 1A Drawa Kuźnica Drawska - pryzma 

Data pomiarów 13.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina wciosowa płytka, zakole koryta, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta kamienie i żwir na piasku 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja żwiru 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne utrwalone roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 

koryto wąskie i mocno wypłycone, składające się z 

naprzemianległych odcinków: ploso - bystrze - ploso - 

bystrze 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 12 m, 3 m, 36 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,0 - 

głębokość dna [cm] 1 11 5 2,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,01 0,30 0,06 0,07 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 6,65 8,23 7,37 0,55 

nasycenie tlenem [%] 64,0 83,3 73,5 7,7 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,5 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,02 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 1 4 2 0,9 

prędkość przepływu [m s-1] 0,01 0,30 0,07 0,11 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,61 8,23 7,79 0,25 

nasycenie tlenem [%] 75,2 83,3 79,1 3,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma w warunkach przeprowadzonego pomiaru, przy niskim przepływie nie jest miejscem tarliska 

ryb z powodu zbyt małej warstwy wody. Jednak nawet przy bardzo małym przepływie w obrębie 

pryzmy nieznacznie zwiększa się prędkość przepływu, turbulencja wody i stężenie tlenu 

rozpuszczonego. Ma duże znaczenie dla przywracania typowych układów bystrze-ploso dla znacząco 

zdegradowanego górnego odcinka Drawy.  
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Ryc. 2. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki  

 

 

 

Ryc. 3. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki  
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Tab. 7. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 1A Drawa 

Kuźnica Drawska 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 1A Drawa Kuźnica Drawska, pryzma 

Data obserwacji 13.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbradia rivularis                       5 

Sparganium erectum                         2 

Veronica anagallis-aquatica              2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne 
Hildenbradia rivularis          5 U1 

Materiał dna koryta piaszczysto-żwirowe, kamienie - pryzma FV 

Ocena stanu ekologicznego 40,0/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
tak U1 

Naturalne elementy morfologiczne podcięcia erozyjne brzegów U1 

Zacienienie rzeki 25% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic muszlowych; brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) licznie 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

 

Ocena ogólna: Stanowisko o niewielkim przepływie wody, położone w górnym biegu rzeki Drawy. 

Pomimo małej ilości gatunków roślin stan ekologiczny  za pomocą Makrofitowej Metody Oceny Rzek 

(indeks MIR) został oceniony jak dobry (II klasa stanu ekologicznego) – głównie z powodu licznego 

rozwoju na kamieniach pryzmy krasnorostu Hildenbradia rivularis, ale   ogólna waloryzacja struktury 

i funkcji siedliska na stanowisku - ze względu na małe przepływy i widoczne antropogeniczne 

przekształcenia - wskazuje na stan  niezadawalający (U1).   
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Fot. 1. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – żwirowo-kamienna powierzchnia pryzmy, bardzo 

mały przepływ wody w korycie 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 

 

 

 
Fot. 2. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – żwirowo-kamienna powierzchnia pryzmy, bardzo 

mały przepływ wody w korycie 

fot. R. Piotrowicz, 13.08.2020 
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Tab. 8. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 1B Drawa Prosinko 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 1B Drawa Prosinko - pryzma 

Data pomiarów 13.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta materiał organiczny, muł, kamienie 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu niedostrzegalny 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja mułu 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie koryto mocno wypłycone 

inne uwagi o dolinie dolina jest dawną płytką zatoką jez. Prosino 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 19 m, 10 m, 190 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,7 - 

głębokość dna [cm] 5 24 12 6,4 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,00 0,00 0,00 0,00 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 11,00 19,70 16,28 2,30 

nasycenie tlenem [%] 120,3 211,6 183,1 25,0 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 0,7 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,00 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 5 17 9 4,2 

prędkość przepływu [m s-1] 0,00 0,00 0,00 0,00 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 14,00 18,49 15,98 1,79 

nasycenie tlenem [%] 155,8 203,9 184,6 18,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Przy niskich stanach wody brak przepływu w korycie i w obrębie pryzmy. Okresowe braki lub bardzo 

małe przepływy powodują kolmatację narzutu kamiennego pryzmy piaskiem, mułem i drobną 

zawiesiną. Kilkaset metrów poniżej pryzmy występują odcinki koryta Drawy bez wody. Na odcinku 

rzeki o bardzo małym spadku (0,7‰) pryzma zatrzymuje przepływ wody i redukuje transport 

zawiesiny. Wysokie stężenie tlenu rozpuszczonego było wywołane glonami nitkowatymi zalegającymi 

w korycie. W warunkach większych przepływów pryzma może wpływać na poprawę hydrodynamiki 

rzeki. 
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Ryc. 4. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 5. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 9. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 1B Drawa 

Prosinko 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 1B  Drawa Prosinko, pryzma 

Data obserwacji 13.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Glony nitkowate   7 

Lemna minor    5 

Spirodela polyrhiza  3 

Hydrocharis morsus-ranae 1 

Sparganium erectum  1 

Alisma plantago-aquatica  1 

Sium latifolium   1 

Carex acuta    1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 
brak U2 

Materiał dna koryta organiczne, pryzma - kamienie U1 

Ocena stanu ekologicznego 21,9/IV U2 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
brak FV 

Typy przepływów niewidoczny U2 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
tak U2 

Naturalne elementy morfologiczne brak U2 

Zacienienie rzeki 25% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak  

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 
 U2 

Perspektywy ochrony  U2 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) licznie 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

 

Ocena ogólna: Pryzma z minimalnym przepływem wody, położona w górnym biegu rzeki Drawy. 

Stan ekologiczny  za pomocą Makrofitowej Metody Oceny Rzek (indeks MIR) został oceniony jak zły 

(IV klasa stanu ekologicznego) – głównie z powodu masowego pojawu na kamieniach pryzmy glonów 

nitkowatych oraz roślinności typowej dla żyznych wód stojących. Także ogólna waloryzacja struktury 
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i funkcji siedliska na stanowisku - ze względu na małe przepływy i widoczne antropogeniczne 

przekształcenia – wskazuje na stan  zły (U2).   

 

 

 

Fot. 3. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – kamienne dno pryzmy i kamienie na prawym brzegu koryta 

pozostałe z sypania pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 

 

 

 

Fot. 4. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – glony nitkowate na powierzchni wody stagnującej w korycie 

rzeki 

fot. R. Piotrowicz, 13.08.2020 
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Tab. 10. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki - pryzma 

Data pomiarów 13.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina asymetryczna (prawy brzeg wyższy), koryto 

prostolinijne, profil poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta pojedyncze głazy, kamienie, żwir, piasek 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu wartki, miejscami rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienia za większymi kamieniami  

formy akumulacyjne w korycie 
depozycja piasku, depozycja żwiru, wypłycenie 

(grobla kamienna ułożona w poprzek pryzmy) 

formy erozyjne na brzegach 
brzegi niszczone przejazdami przez bród położony 

powyżej pryzmy 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 
po prawej stronie suche koryto, być może pozostałości 

po starym kanale 

inne uwagi o dolinie po prawej stronie doliny tartak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 24 m, 9 m, 216 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 3,7 - 

głębokość dna [cm] 10 60 26 12,4 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,25 2,10 0,68 0,43 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,45 7,92 7,69 0,14 

nasycenie tlenem [%] 87,5 93,0 90,2 1,4 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 3,5 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,40 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 10 39 21 5,8 

prędkość przepływu [m s-1] 0,25 2,10 0,70 0,46 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,56 7,92 7,72 0,13 

nasycenie tlenem [%] 89,0 93,0 90,5 0,13 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma bardzo dobrze wkomponowana w koryto rzeczne. W dole rzeki stopniowo przechodzi w 

naturalne, piaszczysto-żwirowe dno koryta. Duże zróżnicowanie materiału budującego pryzmę. W 

obrębie pryzmy wzrasta nieco prędkość przepływu wody, turbulencja wody i stężenie tlenu 

rozpuszczonego. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan. 
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Ryc. 6. Stanowisko 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 7. Stanowisko 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 11. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 2A Drawa 

Rzepowo w dole rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki pryzma 

Data obserwacji 13.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Brak roślin, tylko na kamieniach: 

Hildenbradia rivularis  5 

Parametry i wskaźniki 
Wartość lub opis 

wskaźnika 
Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 
Hildenbradia rivularis   5 U1 

Materiał dna koryta 
piaszczysto-żwirowe, 

pryzma –kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 60/I FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 70% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
tak – żywe i martwe 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) nielicznie 

Przekształcenia przez bobry niewielkie 

 

Ocena ogólna: Nowo utworzona pryzma. Brak roślinności, ale jest to potencjalne siedlisko 3260 – po 

zasiedleniu pryzmy przez roślinność, co może wykazać kontynuacja monitoringu w ramach After Life 

Action Plan. 
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Fot. 5. Stanowisko 2A Rzepowo w dole rzeki – widok na pryzmę i na rwący nurt w korycie w dolnej 

części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 

 

 

Fot. 6. Stanowisko 2A Rzepowo w dole rzeki – wartki nurt w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 
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Tab. 12. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki - pryzma 

Data pomiarów 13.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina asymetryczna (lewy brzeg wyższy), koryto 

prostolinijne, profil poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta 

kamienie, żwir, piasek, nieco osadu mułkowego na 

pryzmie przy lewym brzegu koryta, powyżej pryzmy 

ploso z osadem mułkowym na piasku 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie podcięcia erozyjne stabilizowane roślinnością  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja żwiru 

formy erozyjne na brzegach 
brzeg niszczony przejazdami przez bród położony 

poniżej pryzmy 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 
po prawej stronie suche koryto być może pozostałości 

po starym kanale 

inne uwagi o dolinie po prawej stronie doliny tartak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 24 m, 7,5 m, 180 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,9 - 

głębokość dna [cm] 15 55 31 12,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,14 0,75 0,46 0,15 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,61 8,01 7,78 0,12 

nasycenie tlenem [%] 90,0 95,6 92,1 1,5 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 4,1 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,39 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 15 40 25 7,2 

prędkość przepływu [m s-1] 0,31 0,75 0,51 0,13 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,69 8,91 7,82 0,10 

nasycenie tlenem [%] 91,1 95,6 92,6 1,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma bardzo dobrze wkomponowana w koryto rzeczne. Tworzy wyrazisty garb poprzeczny 

(bystrze), na którym wzrasta prędkość przepływu wody, maleje turbulencja wody i wzrasta stężenie 

tlenu rozpuszczonego i nasycenie tlenem. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action 

Plan. 
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Ryc. 8. Stanowisko 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 9. Stanowisko 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 
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Tab. 13. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 2B Drawa 

Rzepowo w górze rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka / Nr  - nazwa odcinka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki pryzma 

Data obserwacji 13.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Brak roślin, tylko na kamieniach nielicznie krasnorost: 

- Hildenbradia rivularis  2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne 
Hildenbradia rivularis   2 U1 

Materiał dna koryta piaszczysto-żwirowe, pryzma –kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego 60/I FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
tak – żywe i martwe 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) nielicznie 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260 – po zasiedleniu pryzmy przez roślinność –  o właściwych 

perspektywach ochrony. Stan ekologiczny i waloryzacja parametrów środowiskowych wskazuje na 

właściwy stan i funkcje siedliska (FV) – pomimo braku roślinności, ale porastanie kamieni na pryzmie 

przez krasnorost Hildenbradia rivularis   wskazuje na początkowy etap sukcesji roślinność reofilnej 

na pryzmie, co w pełni może wykazać kontynuacja monitoringu w ramach After Life Action Plan. 
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Fot. 7. Stanowisko 2B Rzepowo w górze rzeki – pomiary w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 

 

 

Fot. 8. Stanowisko 2B Rzepowo w górze rzeki – wartki nurt w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 13.08.2020 
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Tab. 14. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta 
kamienie, żwir, piasek na osadach mułkowych 

(organicznych) 

materiał brzegów piasek, kamienie, muł  

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja mułu poniżej pryzmy 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie brak 

inne uwagi o dolinie 

50 m poniżej pryzmy tama dawnego młyna, odcinek 

pomiarowy leży w zasięgu dawnego spiętrzenia 

młyńskiego; na prawo odchodzi suche obniżenia, 

którym przy działającym spiętrzeniu młyńskim część 

wód spływała na zachód i dalej na południe do jez. 

Krosino (Stara Drawa)  

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 19 m, 7 m, 133 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,3 - 

głębokość dna [cm] 34 76 50 11,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,11 0,38 0,26 0,05 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,20 7,50 7,33 0,08 

nasycenie tlenem [%] 74,3 86,9 84,7 2,8 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,2 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,43 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 34 57 42 5,5 

prędkość przepływu [m s-1] 0,11 0,38 0,27 0,06 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,20 7,50 7,35 0,10 

nasycenie tlenem [%] 74,3 86,9 84,3 3,6 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma położona na odcinku o małym spadku koryta. Pomimo niskich prędkości przepływu wody w 

wyraźny sposób modyfikuje zmienność przepływu w profilu podłużnym.  Na pryzmie nieco wzrasta 

prędkość przepływu i turbulencja wody. Praktycznie nie wzrasta stężenie tlenu rozpuszczonego, które 

jest niskie na tym odcinku rzeki. 
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Ryc. 10. Stanowisko 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 11. Stanowisko 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 15. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 3A Drawa 

Głęboczek w dole rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Generalnie brak roślin w obrębie pryzmy, nielicznie występują tylko: 

Sagittaria sagittifolia  1 

Sparganium emersum  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne 
brak U2 

Materiał dna koryta 
piaszczysto-żwirowe, organiczne, pryzma 

– kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 40/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne nieliczne U1 

Zacienienie rzeki 75% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260 – po zasiedleniu pryzmy przez roślinność –  o właściwych 

perspektywach ochrony. Jednak waloryzacja parametrów środowiskowych wskazuje na 

niezadawalający stan i funkcje siedliska (U1) – zbyt duże zacienienie cieku i brak roślinność reofilnej 

w cieku także powyżej pryzmy. 

 

 



35 
 

 

Fot. 9. Stanowisko 3A Głęboczek w dole rzeki – odsłonięty kamienno-żwirowo-piaszczysty lewy 

brzeg koryta w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 10. Stanowisko 3A Głęboczek w dole rzeki – pomiary w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 16. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta kamienie, żwir, piasek, osad mułkowy na pryzmie 

materiał brzegów piasek, kamienie, muł  

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja mułu 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie brak 

inne uwagi o dolinie 
odcinek pomiarowy leży prawdopodobnie w zasięgu 

dawnego spiętrzenia młyńskiego 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 24 m, 8,5 m, 204 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,0 - 

głębokość dna [cm] 31 78 51 14,8 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,12 0,32 0,22 0,05 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,12 7,45 7,22 0,05 

nasycenie tlenem [%] 83,8 87,5 85,0 1,0 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,9 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,43 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 31 66 45 10,2 

prędkość przepływu [m s-1] 0,13 0,32 0,24 0,05 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,12 7,45 7,22 0,10 

nasycenie tlenem [%] 83,8 87,5 85,0 1,1 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma położona na odcinku o małym spadku koryta. Pomimo niskich prędkości przepływu wody w 

wyraźny sposób modyfikuje zmienność przepływu w profilu podłużnym.  Na pryzmie wzrasta 

prędkość przepływu, lecz nie zmienia się stopień turbulencji wody. Praktycznie nie wzrasta stężenie 

tlenu rozpuszczonego, które jest niskie na tym odcinku rzeki. 
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Ryc. 12. Stanowisko 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 13. Stanowisko 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 17. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 3B Drawa 

Głęboczek w górze rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Generalnie brak roślin w obrębie pryzmy, nielicznie występuje tylko: 

Sagittaria sagittifolia  2 

 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 
brak U2 

Materiał dna koryta 
piaszczysto-żwirowe, 

pryzma –kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 40/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne brak U2 

Zacienienie rzeki 75% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260 – po zasiedleniu pryzmy przez roślinność –  o właściwych 

perspektywach ochrony. Waloryzacja parametrów środowiskowych wskazuje na niezadawalający stan 

i funkcje siedliska (U1) – brak roślinności w cieku w bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy, duże 

zacienienie na badanym odcinku.   
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Fot. 11. Stanowisko 3B Głęboczek w górze rzeki – pomiary w korycie rzeki 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 
Fot. 12. Stanowisko 3B Głęboczek w górze rzeki – koryto rzeki w obrębie pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 18. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 4A Drawa Złocieniec w górze rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, zakole koryta, profil poprzeczny 

koryta symetryczny 

materiał dna koryta kamienie na osadzie mułkowym i organicznym 

materiał brzegów piasek, kamienie, muł  

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie depozycja mułu 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 
bardzo mały spadek koryta, rzeka przed pryzmą płynie 

przez rozległe obszary podmokłe  

inne uwagi o dolinie 

doliny w znacznym stopniu przekształcona 

antropogenicznie; powyżej pryzmy most drogowy, 

lewy brzeg zagospodarowany rekreacyjnie  

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 28 m, 27 m, 756 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,0 - 

głębokość dna [cm] 116 140 126 6,3 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,02 0,06 0,04 0,01 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 4,62 5,14 4,97 0,15 

nasycenie tlenem [%] 57,5 60,3 59,0 1,0 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,9 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,82 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 116 135 124 5,0 

prędkość przepływu [m s-1] 0,02 0,06 0,04 0,01 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 4,70 5,14 4,99 0,13 

nasycenie tlenem [%] 57,6 60,3 59,1 0,9 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma położona na odcinku o znikomym spadku koryta. Bardzo powolny przepływ wody. Pryzma 

nie wpływa na morfodynamikę przepływu wody i stężenie tlenu rozpuszczonego. Materiał pryzmy 

pogrąża się w osadach mułkowo-organicznych zalegających na dnie koryta. Wskazany monitoring w 

ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże, czy stanowisko zostanie zasiedlone przez 

roślinność wodną. 
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Ryc. 14. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 15. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 19. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 4A Drawa 

Złocieniec poniżej mostu 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Brak roślin w obrębie pryzmy  

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 
brak U2 

Materiał dna koryta organiczne, pryzma –kamienie U1 

Ocena stanu ekologicznego - U2 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
brak FV 

Typy przepływów gładki U1 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne brak U2 

Zacienienie rzeki 10% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U2 

Perspektywy ochrony U2 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych; 
brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna: Pryzma zlokalizowana poniżej mostu drogowego, na odcinku o bardzo powolny 

przepływie wody. Mineralny materiał pryzmy pogrąża się w osadach organicznych zalegających na 

dnie koryta. Brak roślin w obrębie pryzmy. Powyżej pryzmy koryto rzeczne jest zajęte przez 

zbiorowiska roślinne typowe dla żyznych, stojących wód na podłożu organicznym. Potencjalne 

siedlisko 3260 – po zasiedleniu pryzmy przez roślinność –  o właściwych perspektywach ochrony. 

Stan ekologiczny na podstawie struktury roślinności w trakcie prac terenowych był niemożliwy do 

oceny – brak roślin – ale w przyszłości należy przewidywać rozwój zbiorowisk nawiązujących do 

żyznych wód stojących lub o słabym przepływie. Strukturę i funkcje rzeki włosienicznikowej oraz 

perspektywy ochrony należy – z powodów wyżej wymienionych - zwaloryzować jako złe (U2).   
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Fot. 13. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – widok na koryto i dolinę rzeki z lewego 

brzegu od strony terenów rekreacyjnych i stanicy wodnej 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 14. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – kamienna pryzma złożona na organicznych 

osadach korytowych 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 20. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5A Drawa Kładka Koleśno 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 5A Drawa Kładka Koleśno - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina wciosowa płytka, zakole koryta, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta głazy, kamienie, żwir, piasek, beton, odpady 

materiał brzegów piasek, kamienie, głazy 

typ przepływu wartki, rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienia, największe między mostem a pryzmą  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku, depozycja żwiru 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne ustabilizowane roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach odsypy 

inne uwagi o korycie poniżej mostu a przed pryzmą głębokie ploso 

inne uwagi o dolinie 

widoczne wpływy antropogeniczne w postaci mostu, 

ruin ujęcia wody na prawym brzegu, odpadów 

zalegających w korycie i na brzegach; na lewym 

brzegu zakład przerobu kruszywa i zalegające hałdy 

urobku 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 16 m, 8 m, 128 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 4,0 - 

głębokość dna [cm] 23 111 56 29,6 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,22 1,34 0,64 0,36 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 6,87 7,53 7,13 0,19 

nasycenie tlenem [%] 76,0 84,0 78,9 2,3 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,3 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,12 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 23 54 32 9,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,35 1,34 0,90 0,32 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,16 7,53 7,30 0,13 

nasycenie tlenem [%] 79,3 84,0 80,9 1,7 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze wkomponowana w układ koryta rzeki. Nasyp pryzmy przechodzi w dół rzeki w 

naturalne piaszczysto-żwirowe dno koryta. Znaczący wzrost prędkości przepływu wody na pryzmie i 

duże zróżnicowanie prędkości przepływu w obrębie całego odcinka. Na pryzmie wzrasta stężenie 

tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wymagane oczyszczenie koryta z odpadów.  
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Ryc. 16. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 17. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 21. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5A Drawa 

Kładka Koleśno 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 5A Drawa Kładka Koleśno - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  4 

Sagittaria sagittifolia  3 

Fontinalis antipyretica  3 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Lemna minor   1 

Spirodela polyrhiza  1   

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 

– inne 

Hildenbrandia rivularis  4 

Fontinalis antipyretica 3 
FV 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, miejscami 

kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 45,45/II klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne podcięcia erozyjne U1 

Zacienienie rzeki 80% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych 

ławic muszlowych; 
martwe muszle 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry brak  

Ocena ogólna:  Pryzma o charakterze naturalnego bystrza, o dużym zróżnicowaniu prędkości 

przepływu wody. Sprzyja to zasiedlaniu przez roślinność reofilną, w tym gatunki wskaźnikowe 

siedliska 3260. Stan ekologiczny właściwy (II klasa), ale strukturę i funkcje siedliska 3260 oraz 

perspektywy ochrony oceniono jako niewłaściwe (U1) ze względu na ślady dużego wahania poziomu 

wody oraz zanieczyszczenie – śmieci w korycie i na  brzegach rzeki. 
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Fot. 15. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – koryto rzeki powyżej pryzmy – odsłonięte brzegi z 

powodu niskiego stanu wody 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 16. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – rwący nurt na pryzmie, naturalnie zalegające 

kamienie i głazy na prawym brzegu koryta rzeki 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 22. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5B Drawa park w dół od mostu 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta piasek, kamienie 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne 

formy akumulacyjne na brzegach brzeg lewy wysoki - wyprofilowana skarpa 

inne uwagi o korycie 
koryto wyprostowane i pogłębione, miejscami 

pozostałości zabezpieczenia brzegów koryta palikami 

inne uwagi o dolinie 

po prawej stronie doliny park; wpływy 

antropogeniczne: most, wyprostowane i pogłębione 

koryto, miejscami rozdeptywane brzegi 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 25 m, 10 m, 250 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,8 - 

głębokość dna [cm] 30 77 47 13,6 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,17 0,51 0,32 0,07 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,83 8,90 8,86 0,02 

nasycenie tlenem [%] 98,8 99,7 99,3 0,3 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 3,1 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,05 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 32 61 43 8,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,22 0,51 0,34 0,06 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,83 8,90 8,87 0,02 

nasycenie tlenem [%] 98,8 99,7 99,3 0,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze wkomponowana w koryto rzeki pomimo niewielkiego spadku dna koryta. Łagodne 

przejecie dna koryta w pryzmę od strony góry rzeki. Pryzma zwiększa nieco prędkość przepływu 

wody, a nie wpływa na zmianę stężenia tlenu rozpuszczonego które jest wysokie i wyrównane na 

całym odcinku. Budowa pryzmy ma wpływ na stopniową renaturyzację koryta rzecznego na tym 

przekształconym odcinku koryta. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, 

który wykaże, czy stanowisko zostanie zasiedlone w większym stopniu przez roślinność wodną. 
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Ryc. 18. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 19. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 
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Tab. 23. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5B Drawa 

Drawsko park w dół od mostu 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  4 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 

– inne 
Hildenbrandia rivularis  4 U1 

Materiał dna koryta piasek i żwir, pryzma - kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR=39,26 / II kl. stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak  FV 

Typy przepływów gładki U1 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne erozja brzegów U1 

Zacienienie rzeki 60% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki 
widoczne ujścia kanałów 

deszczowych 
U1 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych 

ławic muszlowych; 
brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna:  Pryzma nieznacznie zaznaczająca się w korycie, na przekształconym odcinku rzeki, w 

obrębie parku miejskiego. Rozwój roślinności w rejonie pryzmy będzie miał wpływ na stopniową 

renaturyzację koryta rzecznego na tym przekształconym odcinku rzeki - park miejski, niszczenie 

brzegów itp.  Odnotowano dość liczne występowanie krasnorostu Hildenbrandia rivularis – jeden z 

gatunków wskaźnikowych siedliska 3260, ale strukturę i funkcje siedliska 3260 oraz perspektywy 

ochrony oceniono jako niewłaściwe (U1) ze względu na widoczne antropogeniczne przekształcenia.  
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Fot. 17. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – gładki przepływ, częściowo 

umocnione i rozdeptane brzegi koryta 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 18. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – pomiary na stanowisku 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 24. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5C Drawa park w górę od mostu 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta piasek, kamienie 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie depozycja piasku 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne 

formy akumulacyjne na brzegach brzeg lewy wysoki, wyprofilowana skarpa 

inne uwagi o korycie 
koryto wyprostowane i pogłębione, w wodzie odpady 

(opona, folia) 

inne uwagi o dolinie 

po prawej stronie doliny park; wpływy 

antropogeniczne: most, wyprostowane i pogłębione 

koryto, miejscami rozdeptywane brzegi 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 15 m, 13,5 m, 243 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,7 - 

głębokość dna [cm] 49 68 59 5,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,17 0,29 0,25 0,03 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,65 8,84 8,75 0,05 

nasycenie tlenem [%] 97,4 99,4 98,4 0,5 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 3,6 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,05 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 49 68 58 5,3 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,22 0,29 0,26 0,02 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,65 8,84 8,75 0,06 

nasycenie tlenem [%] 97,4 99,4 98,4 0,7 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze wkomponowana w koryto rzeki pomimo niewielkiego spadku dna koryta. W 

nieznacznym stopniu wpływa na prędkość przepływu wody, turbulencję i stężenie tlenu 

rozpuszczonego. Wysokie i wyrównane stężenie tlenu rozpuszczonego na całym odcinku. Budowa 

pryzmy ma wpływ na stopniową renaturyzację koryta rzecznego na tym przekształconym odcinku 

koryta. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże, czy 

stanowisko zostanie zasiedlone w większym stopniu przez roślinność wodną. 
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Ryc. 20. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 21. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 
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Tab. 25. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5C Drawa 

Drawsko park w górę od mostu 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu - pryzma 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  3 

Sagittaria sagittifolia  5 

Myriophyllum spicatum  2 

Potamogeton perfoliatus  3 

P. pectinatus   2 

Elodea canadensis  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 
Hildenbrandia rivularis  3 U1 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, pryzma - 

kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 39,26 / II klasa stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów gładki U1 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne erozja brzegów U1 

Zacienienie rzeki 60% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki 
widoczne ujścia kanałów 

deszczowych 
U1 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych 

ławic muszlowych; 
brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna:  Pryzma położona w górę rzeki w stosunku do wyżej opisanego stanowiska 5B, także 

w obrębie parku miejskiego. Rozwój roślinności na pryzmie bardziej zaawansowany -  w tym 

występowanie krasnorostu Hildenbrandia rivularis – jednego z gatunków wskaźnikowych siedliska 

3260. Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu ekologicznego, czyli waloryzacja 

siedliska na tym przekształconym odcinku rzeki - park miejski, niszczenie brzegów itp. - jest właściwa 
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(FV). Jednak strukturę i funkcje tego odcinka jako siedliska 3260 oraz perspektywy ochrony oceniono 

jako niewłaściwe (U1) ze względu na widoczne antropogeniczne przekształcenia.  

 

 

 

 

Fot. 19. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – pomiary na stanowisku 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 20. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – wyprostowane koryto i wydeptane 

brzegi rzeki 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 26. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala - pryzma 

Data pomiarów 10.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina asymetryczna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta kamienie, piasek 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie podwodne odsypy i przegłębienia 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie w wodzie pod mostem odpady (szkło) 

inne uwagi o dolinie 

lewy brzeg wysoki; po prawej stronie doliny park, po 

lewej zabudowa przemysłowa; wpływy 

antropogeniczne: most, odpady w wodzie, na lewym 

brzegu wylot kanału ściekowego z sączącymi się 

cuchnącymi ściekami 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 15 m, 14 m, 210 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,9 - 

głębokość dna [cm] 18 52 30 8,9 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,10 0,73 0,42 0,13 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,85 9,15 9,02 0,09 

nasycenie tlenem [%] 100,4 103,8 102,1 0,9 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,8 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,03 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 18 33 25 4,4 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,20 0,61 0,43 0,11 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,85 9,15 9,01 0,12 

nasycenie tlenem [%] 100,4 103,8 102,3 1,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma o wyrazistej morfologii, dobrze wkomponowana w koryto rzeki pomimo niewielkiego spadku 

dna koryta. Na badanym odcinku prędkość przepływu wody jest duża na wypłyceniu pod mostem 

(przed pryzmą), maleje w przegłębieniu przed pryzmą i ponownie wzrasta w obrębie pryzmy. 

Wysokie i wyrównane stężenie tlenu rozpuszczonego na całym odcinku. Budowa pryzmy w 

przekształconym odcinku koryta ma wpływ na renaturyzację koryta rzecznego. Wymagane 

oczyszczenie koryta z odpadów i wyeliminowanie zrzutu ścieków do rzeki. Wskazany monitoring w 

ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże, czy stanowisko zostanie zasiedlone w 

większym stopniu przez roślinność wodną typowa dla siedliska 3260. 
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Ryc. 22. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 23. Stanowisko 5D – Drawa, Drawsko powyżej szpitala – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 27. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5D Drawa 

Drawsko powyżej szpitala 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala 

Data obserwacji 10.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  1 

Sagittaria sagittifolia  6 

Myriophyllum spicatum  2 

Potamogeton perfoliatus  5 

P. pectinatus   3 

P. crispus   2 

P. nodosus   1 

Ceratophyllum demersum  2 

Callitriche cophocarpa  3 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis  1 

Callitriche cophocarpa      3 
FV 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, pryzma - 

kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 39,04/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne odsypy brzegowe U1 

Zacienienie rzeki 30% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki 
widoczne ujścia kanałów 

deszczowych 
U1 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży oraz martwych ławic 

muszlowych 
brak 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna:  Pierwsza z 3 pryzm położonych w kaskadzie od góry (5D-5C-5B) sąsiadujących ze 

sobą w parku miejskim w Drawsku Pomorskim. Rozwój roślinności na pryzmie najbardziej 

zaawansowany z tych 3 pryzm. Są to głównie masowo występujące na miejskim odcinku Drawy - 

powyżej kaskady pryzm - pospolite gatunki roślin wodnych, w tym liczne rdestnice (Potamogeton sp.) 

i inne, ale też gatunki wskaźnikowe dla siedliska 3260 - Callitriche cophocarpa i Hildenbrandia 

rivularis. Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu ekologicznego, czyli ocena 

siedliska na tym przekształconym odcinku rzeki - park miejski, niszczenie brzegów itp. - jest właściwa 
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(FV). Jednak strukturę i funkcje tego odcinka jako siedliska 3260 oraz perspektywy ochrony oceniono 

jako niewłaściwe (U1), ze względu na widoczne antropogeniczne przekształcenia - teren parku 

miejskiego, niszczenie brzegów, ścieki. 

 

 

 

Fot. 21. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – pomiary na stanowisku, kamieniste dno 

pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 22. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – antropogenicznie przekształcone koryto z 

dużą ilością roślinności wodnej 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Tab. 28. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 13A Drawa Sucha w górze rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 13A Sucha w górze rzeki - pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina wciosowa płytka, asymetryczna – brzeg prawy 

wyższy, koryto prostolinijne w obrębie większego 

meandra, profil poprzeczny koryta asymetryczny 

materiał dna koryta kamienie, piasek, głazy 

materiał brzegów piasek, kamienie 

typ przepływu wartki, rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie podwodne odsypy 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne utrwalone roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie brak 

inne uwagi o dolinie 

przed odcinkiem badawczym z prawej strony ujście 

rzeki Sucha, a na lewym brzegu pomost i stanica 

wodna 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 5 m, 26 m, 130 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 17,3 - 

głębokość dna [cm] 29 90 63 15,4 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,25 1,13 0,55 0,20 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,83 8,58 8,07 0,24 

nasycenie tlenem [%] 81,2 90,5 84,0 2,9 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,2 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 6,57 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 29 46 36 7,1 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,51 1,13 0,82 0,23 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,04 8,56 8,26 0,23 

nasycenie tlenem [%] 83,5 90,5 86,2 3,1 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma wąska, wyraźnie wpływająca na zwiększenie prędkości przepływu, wzrost turbulencji wody i 

zwiększenie stężenia tlenu rozpuszczonego. Pryzma nie dochodzi do lewego brzegu – w tym miejscu 

duże przegłębienie i rwący nurt wody. Materiał pryzmy przemieszcza się z nurtem i tworzy falbany 

skierowane zgodnie z biegiem rzeki. Powierzchnia pryzmy nierówna, z przegłębieniami i 

wypłyceniami. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże, czy 

dalej będzie postępowało zasiedlanie przez roślinność typową dla siedliska 3260 w warunkach pewnej 

presji pewnej spowodowanej turystyką kajakową. 
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Ryc. 24. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 25. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 29. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 13A Drawa 

Sucha w górze rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa  

Nr i  nazwa/opis stanowiska 13A Drawa Sucha w górze rzeki 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus fluitans  5 

Hildenbrandia rivularis  8 

Sagittaria sagittifolia  1 

Potamogeton crispus  2 

P. pectinatus   1 

P. perfoliatus   6 

Nuphar lutea   1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
Ranunculus fluitans 5 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 

– inne 
Hildenbrandia rivularis  8 FV 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 48,24/I klasa stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne odsypy brzegowe U1 

Zacienienie rzeki 40% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
bardzo liczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

 

Ocena ogólna:  Pierwsza z 2 pryzm na Drawie w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego, 

poniżej ujścia Suchej. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i jej skład jest taki sam jak 

roślinność siedliska 3260 na tym odcinku rzeki Drawy – włącznie z licznie występującym 

włosienicznikiem rzecznym (Ranunculus fluitans). Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na I klasę 

stanu ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV). Także strukturę i 

funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały 

zwaloryzowane jako właściwe (FV) – pomimo antropogenicznego oddziaływania pobliskiego pola 

biwakowego – okresowe czasowo i przestrzennie niszczenie, wyrywanie roślinności przez kajakarzy. 
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Fot. 23. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – pomiary na pryzmie 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 24. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – biwak, pomost, slip na lewym brzegu rzeki na 

wysokości stanowiska pomiarowego 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 
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Tab. 30. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 13B Drawa Sucha w dole rzeki 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 13B Drawa Sucha w dole rzeki - pryzma 

Data pomiarów 11.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina wciosowa płytka, koryto prostolinijne w obrębie 

większego meandra, profil poprzeczny koryta 

asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie 
podwodne odsypy utrwalone roślinnością (poniżej 

pryzmy) 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie brak 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 20 m, 28 m, 560 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 3,3 - 

głębokość dna [cm] 60 88 74 7,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,08 0,92 0,35 0,19 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,16 8,30 8,20 0,04 

nasycenie tlenem [%] 87,6 89,5 88,1 0,5 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,5 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 6,58 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 60 88 71 6,8 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,08 0,35 0,25 0,07 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,17 8,25 8,20 0,03 

nasycenie tlenem [%] 87,7 88,7 88,1 0,3 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma o morfologii mało wyróżniającej ja naturalnego dna koryta rzeki, łagodnie zanikająca w dół 

rzeki. Prędkość przepływu wody wzrasta po minięciu pryzmy przy przejściu odcinka prostego w 

zakole meandra. Tam dużo piaszczystych odsypów utrwalonych roślinnością wodną. Bardzo zmienny 

przepływ w profilu poprzecznym nawiązujący do urozmaiconej konfiguracji dna i przeszkód w 

wodzie (gałęzie). Pryzma nie wpływa na zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wskazany 

monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże, czy dalej będzie postępowało 

zasiedlanie przez roślinność typową dla siedliska 3260 w warunkach pewnej presji pewnej 

spowodowanej turystyką kajakową. 
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Ryc. 26. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 27. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 31. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 13B Drawa 

Sucha w dole rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 13B Drawa Sucha w dole rzeki - pryzma 

Data obserwacji 11.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus fluitans  6 

Hildenbrandia rivularis  4 

Sagittaria sagittifolia  4 

Potamogeton pectinatus  2 

P. perfoliatus   7 

Berula erecta   2 

Veronica beccabunga  1 

Fontinalis antipyretica  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
Ranunculus fluitans 6 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis  4 

Berula erecta 2 

Fontinalis antipyretica 1 

Veronica beccabunga 1 

FV 

Materiał dna koryta piasek i żwir, kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 48,89/I klasa stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 40% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Druga z 2 pryzm na Drawie w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego - poniżej 

ujścia Suchej. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i jej skład odpowiada typowemu 

dla siedliska 3260 na tym odcinku rzeki Drawy – włącznie z licznie występującym włosienicznikiem 

rzecznym (Ranunculus fluitans) i  innymi gatunkami wskaźnikowymi dla siedliska. Makrofitowy 

Indeks Rzeczny wskazuje na I klasę stanu ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki 
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jest właściwa (FV). Także strukturę i funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz 

perspektywy jego ochrony zostały zwaloryzowane jako właściwe (FV). 

 

 

 

Fot. 25. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – widok na koryto rzeki i dno pryzmy z dużym 

udziałem piasku 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 

 

 

Fot. 26. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – zwarte płaty roślinności wodnej w 

przybrzeżnych częściach koryta 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 
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Tab. 32. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 14 Drawa Ujście Płocicznej 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 14 Drawa Ujście Płocicznej - pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto meandrujące, profil 

poprzeczny koryta asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia  

formy akumulacyjne w korycie odsypy 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie brak 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 14 m, 18 m, 252 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 9,0 - 

głębokość dna [cm] 66 103 87 9,9 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,47 0,77 0,58 0,09 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,72 8,95 8,82 0,06 

nasycenie tlenem [%] 90,7 93,3 91,8 0,6 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,7 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 6,69 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 66 88 78 7,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,54 0,77 0,65 0,06 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,72 8,95 8,82 0,07 

nasycenie tlenem [%] 90,7 93,3 91,8 0,8 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma mało wyraźnie zaznaczająca się w dnie koryta, lecz o bardzo zróżnicowanej morfologii, 

dobrze dostosowana do naturalnego układu dna koryta. W materiale pryzmy duży udział piasku. 

Prędkość przepływu wody w obrębie pryzmy wzrasta, stężenie tlenu rozpuszczonego pozostaje na 

takim samym poziomie na całym odcinku. 
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Ryc. 28. Stanowisko 14 Drawa Ujście Płocicznej – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 29. Stanowisko 14 Drawa Ujście Płocicznej – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 33. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 14 Drawa 

ujście Płocicznej 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa  

Nr i  nazwa/opis stanowiska 14 Drawa ujście Płocicznej - pryzma 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus fluitans  5 

Hildenbrandia rivularis  8 

Berula erecta   1 

Sagittaria sagittifolia  3 

Potamogeton perfoliatus  3 

Sparganium erectum  1 

Mentha aquatica   1 

Solanum dulcamara  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
Ranunculus fluitans 5 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis  8 

Berula erecta        1 

Fontinalis antipyretica     4 

FV 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, miejscami 

kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego 42,68/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk 
niewielkie zastoiska przy 

brzegach 
FV 

Naturalne elementy morfologiczne zwalone drzewa FV 

Zacienienie rzeki 45% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony  

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
obecne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry widoczne, bez wpływu na stan siedliska 

Ocena ogólna:  Pryzma na Drawie w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego – tuż powyżej  

ujścia Płocicznej. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i jej skład odpowiada 

typowemu dla siedliska 3260 w rzece Drawie – włącznie z licznie występującym włosienicznikiem 

rzecznym (Ranunculus fluitans) i  innymi gatunkami wskaźnikowymi dla siedliska. Makrofitowy 

Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki 
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jest właściwa (FV). Także strukturę i funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz 

perspektywy jego ochrony zostały zwaloryzowane jako właściwe (FV). 

 

 

 

Fot. 27. Stanowisko 14 Drawa ujście Płocicznej – widok na środkową część pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 28. Stanowisko 14 Drawa ujście Płocicznej – prosty odcinek koryta w obrębie dużych meandrów 

rzeki 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 
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Tab. 34. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 18 Korytnica Mirosławiec 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 18 Korytnica Mirosławiec - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie 

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie odsypy 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie 

dawne, lekko meandrujące koryto zostało 

przekształcone: wyprostowane, pogłębione, zawężone 

starą, zniszczoną opaską faszynową 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 7 m, 2 m, 21 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 2,3 - 

głębokość dna [cm] 15 35 26 6,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,26 0,58 0,42 0,06 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 11,30 11,70 11,51 0,14 

nasycenie tlenem [%] 103,7 107,5 105,7 1,3 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,0 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,09 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 15 21 18 2,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,31 0,58 0,43 0,09 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 11,52 11,68 11,62 0,07 

nasycenie tlenem [%] 105,7 106,9 106,5 0,5 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze dostosowana do naturalnego układu dna koryta, zbudowana z kamieni i żwiru. Przy 

przepływie przez pryzmę prędkość wody maleje, a następnie wzrasta. Na garbie pryzmy duży wzrost 

turbulencji wody. Woda w rzece dobrze natleniona na całym odcinku badawczym. Pryzma przywraca 

naturalne elementy morfologii dna, które zostały uprzednio zniszczone w wyniku regulacji koryta 

rzecznego.  
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Ryc. 30. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 31. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 35. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 18 Korytnica 

Mirosławiec 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 18 Korytnica Mirosławiec - pryzma 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranuncullus trichophyllus  1 

Berula erecta   4 

Hildenbrandia rivularis  1 

Veronica beccabunga  1 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Nasturtium officinale  1 

Myosotis palustris  1 

Elodea canadensis  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
Ranunculus trichophyllus 1 U1 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Berula erecta 4 

Hildenbrandia rivularis 1 

Veronica beccabunga 1 

Nasturtium officinale 1 

FV 

Materiał dna koryta 

kamienisto-żwirowe – pryzma, 

powyżej i poniżej pryzmy - 

piasek 

FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 45,26/II klasa stanu 

ekolog. 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską 1 FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne nieliczne odsypy brzegowe U1 

Zacienienie rzeki 90% U2 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne żywe, nieliczne martwe 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry widoczne - ale stare 

Ocena ogólna: Pryzma zbudowana ze żwiru i kamieni przywraca naturalne elementy morfologii dna, 

które zostały uprzednio zniszczone w wyniku regulacji koryta rzecznego.  Rozwój roślinności na 

pryzmie nie był w trakcie badań zbyt silnie zaawansowany, ale jej skład odpowiada typowemu dla 

siedliska 3260 z licznymi gatunkami wskaźnikowymi dla siedliska – włącznie z nielicznymi okazami 

włosienicznika skąpopręcikowego (Ranunculus trichophyllus) - co było dużą niespodzianką, bo 

dotychczasowe inwentaryzacje wskazywały na występowanie włosieniczników tylko w środkowym i 

dolnym biegu Korytnicy. Pomimo niewielkiego pokrycia pryzmy przez roślinność jej stosunkowo 
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bogaty skład florystyczny powoduje, że Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu 

ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV). Jednak strukturę i 

funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały 

zwaloryzowane jako niewłaściwe (U1), głównie ze względu na bardzo duże zacienienie koryta rzeki i 

przekształcenie jej koryta w przeszłości.    

 

 

 

Fot. 29. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – wyprostowane i pogłębione koryto rzeki w dół od 

pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 30. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – piaszczysto-żwirowe dno pryzmy, niewielkie płaty 

roślinności wodnej przy brzegach koryta 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 36. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 19A Korytnica Sówka poniżej 

przepławki 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina wciosowa płytka, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir 

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia (przed pryzmą)  

formy akumulacyjne w korycie odsypy 

formy erozyjne na brzegach rozdeptany brzeg 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie poniżej tamy i przepławki, na lewym brzegu pomost 

inne uwagi o dolinie powyżej tama i spiętrzenie na rzece 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 18 m, 11,5 m, 207 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,5 - 

głębokość dna [cm] 15 35 25 5,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,13 0,65 0,30 0,16 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,21 8,50 8,36 0,08 

nasycenie tlenem [%] 93,0 97,3 94,9 1,1 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,4 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,97 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 15 28 22 4,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,21 0,65 0,40 0,14 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,31 8,50 8,37 0,06 

nasycenie tlenem [%] 93,9 97,3 94,8 1,1 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze dostosowana do naturalnego układu dna koryta, zbudowana ze ściśle ułożonych 

kamieni i żwiru. Przez środek pryzmy biegnie „grobla” z pojedynczych większych kamieni 

wypłycająca koryto do kilku cm. Prędkość wody mała przed pryzmą (w przegłębieniu poniżej zapory) 

wyraźnie wzrasta na pryzmie. Woda dość dobrze natleniona na całym odcinku badawczym.  
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Ryc. 32. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 33. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 
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Tab. 37. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 19A 

Korytnica Sówka poniżej przepławki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  4 

Sagittaria sagittifolia  2 

Nuphar lutea f. submersa  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 
Hildenbrandia rivularis 4 U1 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 48/I klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący  FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 60% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne żywe, nieliczne martwe 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry widoczne - ale stare 

Ocena ogólna: Pryzma poniżej tamy i przepławki.  Rozwój roślinności na pryzmie w trakcie badań 

należy uznać za inicjalny - nieliczne występowanie 2 gatunków roślin naczyniowych, zniesionych z 

prądem wody z rozlewiska powyżej progu, oraz pierwsze okazy krasnorostu  Hildenbrandia rivularis 

porastającego kamienie na pryzmie. Pomimo niewielkiego pokrycia pryzmy przez roślinność ocena 

siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV). Jednak jego struktura i funkcje jako siedliska 3260 

obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały zwaloryzowane jako niewłaściwe (U1), 

głównie ze względu na bardzo duże zacienienie koryta rzeki i presję antropogenną.    
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Fot. 31. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – kamienisto-żwirowe dno pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 32. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – koryto rzeki poniżej pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 38. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 19B Korytnica Sówka koło baru 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 19B. Sówka koło baru - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina wciosowa płytka, koryto prostolinijne, profil 

poprzeczny koryta symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie brak 

formy erozyjne na brzegach rozdeptany brzeg 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie 
koryto wyprostowane, częściowo (poniżej pryzmy na 

prawym brzegu) umocnione palisadą 

inne uwagi o dolinie 

przekształcona antropogenicznie; na prawy brzegu bar, 

poniżej pryzmy dwustronne zwężenie nurtu za pomocą 

głazów; dalej mostek 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 14 m, 9 m, 126 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 7,0 - 

głębokość dna [cm] 19 50 35 8,8 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,22 0,38 0,30 0,04 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,27 8,44 8,36 0,06 

nasycenie tlenem [%] 93,7 95,9 95,0 0,8 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,3 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,98 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 19 37 27 5,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,22 0,38 0,32 0,04 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,27 8,44 8,34 0,06 

nasycenie tlenem [%] 93,7 95,1 94,4 0,5 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze dostosowana do naturalnego układu dna koryta, z kamieni i żwiru. Na pryzmie 

wyraźnie wzrasta prędkość przepływu wody w porównaniu z całym odcinkiem. W obrębie pryzmy 

woda płynie ze zróżnicowaną prędkością. Stężenie tlenu rozpuszczonego wyrównane na całym 

odcinku.  
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Ryc. 34. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 35. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 39. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 19B 

Korytnica Sówka koło baru 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 19B Korytnica Sówka koło baru - pryzma 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Brak roślin w obrębie pryzmy, tylko na kamieniach widać rozwój: 

Hildenbrandia rivularis  2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 

– inne 
Hildenbrandia rivularis 2 U1 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe FV 

Ocena stanu ekologicznego  -  - 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 45% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
brak 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry brak  

Ocena ogólna: Stanowisko na pryzmie poniżej stanowiska 19A w obrębie odcinka częściowo 

przekształconego antropogenicznie, umocnionego palisadą; na prawym brzegu bar, poniżej pryzmy 

zwężenie nurtu za pomocą głazów.  Stadium rozwoju roślinności na pryzmie w trakcie badań należy 

uznać za inicjalne -  tylko nieliczne okazy krasnorostu  Hildenbrandia rivularis - porastającego 

kamienie na pryzmie. Struktura i funkcje jako siedliska 3260 obrębie pryzmy oraz perspektywy jego 

ochrony zostały zwaloryzowane jako niewłaściwe (U1), głównie ze względu na bardzo nasiloną 

antropopresję.     
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Fot. 33. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – antropogenicznie przekształcone brzegi koryta 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 34. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – wartki nurt w obrębie koryta umocnionego na 

prawym brzegu drewnianą palisadą 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 40. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 21A. Jaźwiny w dole rzeki - pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina wciosowa asymetryczna – prawy brzeg wyższy, 

koryto lekko meandrujące, profil poprzeczny koryta 

symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie brak 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne utrwalone roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie 
powyżej odcinka zwężenie koryta betonowymi 

przyczółkami – tam przepływ rwący 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 21 m, 12 m, 252 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,6 - 

głębokość dna [cm] 15 84 34 20,4 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,06 1,12 0,58 0,32 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,00 11,08 8,79 0,78 

nasycenie tlenem [%] 89,5 132,0 100,1 11,3 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,5 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,22 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 15 42 24 8,3 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,33 1,12 0,72 0,26 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,25 11,08 9,04 0,77 

nasycenie tlenem [%] 98,5 132,0 101,6 12,9 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma dobrze dostosowana do naturalnego układu dna koryta, z kamieni i żwiru. Na pryzmie 

znacząco wzrasta prędkość przepływu wody w porównaniu z całym odcinkiem. Turbulencja 

przepływu jest bardzo wysoka na całym odcinku, jak i na pryzmie. Stężenie tlenu rozpuszczonego jest 

bardzo zmienne na całym odcinku – wyraźnie rośnie w obrębie pryzmy. Wskazany monitoring w 

ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże potencjał stanowiska w kierunku zasiedlania 

przez roślinność typową dla siedliska 3260. 
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Ryc. 36. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 37. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 41. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21A 

Korytnica Jaźwiny w dole rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki - pryzma 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus trichophyllus  1 

Nuphar lutea f. submerse  1 

Hildenbrandia rivularis  5 

Sagittaria sagittifolia  7 

Fontinalis antipyretica  1 

Elodea canadensis  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 
Ranunculus trichophyllus 1 U1 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne 

Hildenbrandia rivularis 4 

Fontinalis antipyretica 1 
FV 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe, pryzma FV 

Ocena stanu ekologicznego 47,41/I FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
1 FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 60% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne żywe, liczne martwe 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Jedna z 2 pryzm na Korytnicy poniżej Jaźwin  - w granicach  otuliny Drawieńskiego 

Parku Narodowego. Rozwój roślinności na pryzmie niezbyt silnie zaawansowany, ale jej skład 

odpowiada typowemu dla siedliska 3260 – włącznie z nielicznym włosienicznikiem skąpopręcikowym 

(Ranunculus trichophyllus). Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na I klasę stanu ekologicznego, 

czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV). Także strukturę i funkcje jako siedliska 

3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały zwaloryzowane jako 

właściwe (FV).    
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Fot. 35. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – pomiary na pryzmie 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 36. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – widok na koryto i prawy, wysoki i stromy 

brzeg doliny rzecznej 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 
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Tab. 42. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21B Korytnica Jaźwiny w górze 

rzeki 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 21B. Jaźwiny w górze rzeki - pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina wciosowa asymetryczna – prawy brzeg wyższy, 

koryto lekko meandrujące, profil poprzeczny koryta 

asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie  

materiał brzegów piasek, żwir 

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie brak  

formy akumulacyjne w korycie brak 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne utrwalone roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach brak 

inne uwagi o korycie 

poniżej odcinka zwężenie koryta betonowymi 

przyczółkami – tam przepływ rwący; powyżej odcinka 

na środku koryta duży głaz 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 15 m, 11 m, 165 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,3 - 

głębokość dna [cm] 26 70 44 13,6 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,26 0,75 0,46 0,10 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,83 8,39 8,01 0,14 

nasycenie tlenem [%] 88,0 95,0 90,6 8,01 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,1 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,22 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 26 44 33 4,5 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,35 0,75 0,52 0,10 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 7,94 8,15 8,04 0,08 

nasycenie tlenem [%] 89,4 92,3 90,8 1,1 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma słabo wyróżniająca się w morfologii dna od strony góry rzeki i dość łagodnie przechodząca w 

naturalne dno koryta w dół rzeki. Na pryzmie wzrasta prędkość i turbulencja przepływu wody. Za 

pryzmą prędkość przepływu spada z powodu wstrzymywania nurtu przez betonowe ostrogi położone 

poniżej. Stężenie tlenu rozpuszczonego jest dość wyrównane na całym odcinku. Wskazany monitoring 

w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże potencjał stanowiska w kierunku zasiedlania 

przez roślinność typową dla siedliska 3260. 
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Ryc. 38. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 39. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 43. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21B 

Korytnica Jaźwiny w górze rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica  

Nr i  nazwa/opis stanowiska 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki - pryzma 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Nuphar lutea f. submersa  1 

Hildenbrandia rivularis  4 

Sagittaria sagittifolia  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 

– inne 
Hildenbrandia rivularis 4 U1 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe, pryzma FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 50/I klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne podcięcia erozyjne FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV/U1 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne żywe, liczne martwe 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna:  Jedna z 2 pryzm na Korytnicy poniżej Jaźwin  - w granicach  otuliny Drawieńskiego 

Parku Narodowego. Rozwój roślinności na pryzmie w stanie inicjalnym.  Makrofitowy Indeks 

Rzeczny wskazuje na I klasę stanu ekologicznego – wartość niepewna ze względu na małe 

zróżnicowanie jakościowe i ilościowe. Perspektywy ochrony zostały ocenione jako właściwe (FV) bo 

jest to naturalny, śródleśny meandrujący odcinek rzeki. Strukturę i funkcje jako siedliska 3260 

odcinka w obrębie pryzmy oceniono na FV/U1 ze względu na  niewiadomy kierunek sukcesji 

roślinnej. 
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Fot. 37. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki – widok na koryto rzeki w obrębie pryzmy 

i na betonowe przyczółki zwężające koryto poniżej pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 38. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki – głęboko wcięta dolina rzeki 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 
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Tab. 44. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21C Korytnica Próg między 

Jaźwinami i Sówką 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – 

udrożnienie i pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina wciosowa płytka, koryto meandrowe, bystrze, 

profil poprzeczny asymetryczny 

materiał dna koryta głazy, kamienie, żwir, piasek 

materiał brzegów piasek, kamienie, głazy, okładzina kamienna 

typ przepływu rwący, wartki, gładki 

formy erozyjne w korycie 
przegłębienia, odsłonięte głazy, starorzecze po lewej 

stronie koryta  

formy akumulacyjne w korycie odsypy - depozycja piasku, depozycja żwiru 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 

koryto mocno zwężone i wypłycone w miejscu 

pozostałości starego progu, lewy brzeg na odcinku 10 

m utrwalony okładziną kamienną 

inne uwagi o dolinie rozszerzenie doliny po prawej stronie 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 21m, 13 m, 273 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 3,6 - 

głębokość dna [cm] 5 116 54 24,6 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,05 1,02 0,32 0,17 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,81 10,55 10,23 0,17 

nasycenie tlenem [%] 89,4 94,1 91,5 1,13 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 3,6 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,16 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 26 48 38 5,7 

prędkość przepływu [m s-1] 0,15 0,52 0,34 0,12 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 10,18 10,55 10,32 0,10 

nasycenie tlenem [%] 91,0 94,1 92,1 0,92 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma zbudowana poniżej starego progu. Częściowa likwidacja progu przywraca ciągłość 

ekologiczną rzeki. Na pozostałościach starego progu i na pryzmie zwiększa się prędkość przepływu 

wody. Stężenie tlenu rozpuszczonego dość wyrównane na odcinku ze wzrostem na pryzmie. 

Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże potencjał stanowiska 

w kierunku zasiedlania przez roślinność typową dla siedliska 3260. 
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Ryc. 40. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 41. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 
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Tab. 45. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21C 

Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 
21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – 

pryzma/udrożnienie 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  2 

Berula erecta   3 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis 2 

Berula erecta   3 
FV 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe, pryzma FV 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR – 45,0/ II klasa stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne  FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne żywe, liczne martwe 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna: Udrożniony odcinek rzeki z pryzmą kamienną ma wszystkie cechy siedliska 3260. Jest 

bardzo duże prawdopodobieństwo zasiedlenia nowoutworzonej pryzmy przez włosieniczniki lub inne 

gatunki typowe dla siedliska. Świadczy o tym odnotowane już zasiedlanie kamienistej pryzmy przez 

Hildenbrantia rivularis i występowanie potocznika wąskolistnego (Berula erecta). Perspektywy 

ochrony właściwe bo odcinek położony jest w granicach  otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego. 
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Fot. 39. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – pomiary na pryzmie poniżej 

progu, lewy brzeg koryta z częściowo zniszczoną obudową kamienną 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 40. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – zmienny nurt przy przejściu z 

plosa powyżej progu do bystrza na progu 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 
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Tab. 46. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 22 Korytnica Bogdanka 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 22 Korytnica Bogdanka - pryzma 

Data pomiarów 7.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina płaskodenna (szerokość około 70 m) włożona w 

dolinę wciosową głęboką (różnica wysokości 10 m), 

koryto lekko meandrowe, profil poprzeczny 

asymetryczny 

materiał dna koryta kamienie, żwir, piasek 

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie 

typ przepływu wartki, rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienie (ploso) między mostem a pryzmą 

formy akumulacyjne w korycie brak 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie koryto mocno wypłycone 

inne uwagi o dolinie w pobliżu na prawym brzegu parking i stanica wodna 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 17 m, 10 m, 170 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 2,3 - 

głębokość dna [cm] 15 48 28 11,8 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,29 1,48 0,80 0,39 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,57 9,88 8,91 0,35 

nasycenie tlenem [%] 93,4 109,0 98,1 4,8 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,6 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 1,24 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 15 23 19 2,0 

prędkość przepływu [m s-1] 0,64 1,48 1,06 0,26 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,83 9,88 9,10 0,34 

nasycenie tlenem [%] 96,1 109,0 100,9 4,7 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma zaczyna się wyraźną krawędzią 15 m poniżej mostu drogowego. W obrębie pryzmy brak 

śladów erozji i akumulacji piasku. Na pryzmie zwiększa się znacząco prędkość przepływu i stężenie 

tlenu rozpuszczonego. Wskazany monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, który wykaże 

potencjał stanowiska w kierunku zasiedlania przez roślinność typową dla siedliska 3260. 
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Ryc. 42. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

 

Ryc. 43. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 47. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 22 Korytnica 

Bogdanka 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Korytnica 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 22 Korytnica Bogdanka – pryzma 

Data obserwacji 7.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  1 

Berula erecta   + 

Sparganium emersum  1 

Parametry i wskaźniki 
Wartość lub opis 

wskaźnika 
Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis 1 

Berula erecta    + 
FV 

Materiał dna koryta kamienie i żwir FV 

Ocena stanu ekologicznego 44/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
nieliczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna: Pryzma w przyujściowym odcinku Korytnicy do Drawy w granicach  Drawieńskiego 

Parku Narodowego.  Odcinek rzeki z pryzmą kamienną ma wszystkie cechy siedliska 3260. Jest 

bardzo duże prawdopodobieństwo zasiedlenia nowoutworzonej pryzmy przez włosieniczniki lub inne 

gatunki typowe dla siedliska. Świadczy o tym odnotowane już zasiedlanie kamienistej pryzmy przez 

Hildenbrantia rivularis i występowanie potocznika wąskolistnego (Berula erecta). Perspektywy 

ochrony właściwe, bo odcinek leży w granicach  otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego. 
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Fot. 41. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – wartki i rwący nurt rzeki na pryzmie 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

 

Fot. 42. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – szczelne, kamieniste dno pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 7.08.2020 

 

  



100 
 

 

Tab. 48. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 23 Płociczna Jadwiżyn 

Rzeka Płociczna 

Nr i nazwa/opis stanowiska 23 Płociczna Jadwiżyn - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, pogłębione, 

profil poprzeczny asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, nieliczne kamienie 

materiał brzegów 
piasek, żwir, muł, prawy brzeg przy moście 

umocniony trylinką  

typ przepływu wartki, przy moście rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienie (ploso) między mostem a pryzmą 

formy akumulacyjne w korycie odsyp śródkorytowy (wyspa) 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 

koryto zmienione pracami melioracyjnymi, wcięte 

wyprostowane, silne oddziaływanie na przepływ 

położonego wyżej mostu 

inne uwagi o dolinie 
w odległości 100-150 m powyżej stanowiska położone 

są nisze źródliskowe wydatnie zasilające rzekę 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 6 m, 26 m, 156 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,3 - 

głębokość dna [cm] 4 81 21 24,0 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,02 0,80 0,30 0,19 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,14 10,33 9,44 0,32 

nasycenie tlenem [%] 84,2 95,2 87,2 3,0 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,3 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,04 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 4 12 9 2,9 

prędkość przepływu [m s-1] 0,05 0,61 0,31 0,15 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,17 10,33 9,46 0,35 

nasycenie tlenem [%] 84,6 95,2 87,4 3,2 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma silnie wpływa na prędkość przepływu wody: duża prędkość pod mostem maleje w obrębie 

plosa za mostem i stopniowo wzrasta na pryzmie. Pryzma przechodzi łagodnie w naturalne dno 

koryta. Na pryzmie dobre warunki do akumulacji rumowiska rzecznego – tworzą się piaszczyste 

odsypy. 
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Ryc. 44. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody 

(v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 45. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody 

(v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 49. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 23 Płociczna 

Jadwiżyn 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Płociczna 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 23 Płociczna Jadwiżyn – pryzma 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Berula erecta   3 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Hildenbrandia rivularis  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Berula erecta 3 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Hildenbrandia rivularis 1 

FV 

Materiał dna koryta piasek FV 

Ocena stanu ekologicznego 44,22/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne nieliczne U1 

Zacienienie rzeki 90% U2 

Gatunki inwazyjne 
Impatiens parviflora – na 

brzegach 
U1 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U2 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260 – po zasiedleniu pryzmy przez roślinność –  o niepewnych 

perspektywach ochrony. Jednak waloryzacja parametrów środowiskowych wskazuje na 

niezadawalający stan i funkcje siedliska (U2) – zbyt duże zacienienie cieku, występowanie gatunków 

inwazyjnych i ograniczone możliwości rozwoju roślinność reofilnej w cieku. 
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Fot. 43. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – wyprostowane i pogłębione dno rzeki poniżej pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 44. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – most powyżej pryzmy wpływający na przepływ i 

tworzenie przegłębienia przed pryzmą 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 50. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 24A Płociczna Płociczno w górze 

rzeki 

Rzeka Płociczna 

Nr i nazwa/opis stanowiska 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
koryto mocno wcięte w dolinę płaskodenną, koryto 

meandrujące, profil poprzeczny asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie, głazy 

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie  

typ przepływu wartki, rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienia, wyraźne ploso poniżej pryzmy 

formy akumulacyjne w korycie odsyp śródkorytowy 

formy erozyjne na brzegach aktywne podcięcia erozyjne 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 

koryto seminaturalny, z widocznymi 

przekształceniami; powyżej pryzmy pozostałości tamy 

(głazy, worki plastikowe wypełnione piaskiem); 30 m 

w dół rzeki od pryzmy most drogowy 

inne uwagi o dolinie 

po lewej stronie i na północ od odcinka obniżenie po 

dawnym stawie młyńskim; koryto rozcina dawną tamę, 

a część kamieni i głazów w korycie może być 

pozostałościami po tej budowli; po lewej biegnie 

równolegle stare koryto bez wody; po prawej z 

dawnego stawu wychodzi suche koryto łączące się z 

rzeką już poniżej mostu 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 20 m, 2 m, 40 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 4,0 - 

głębokość dna [cm] 5 40 17 9,6 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,21 0,76 0,44 0,16 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 11,32 11,61 11,49 0,08 

nasycenie tlenem [%] 113,3 116,7 115,0 0,9 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 2,7 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,07 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 5 20 12 4,4 

prędkość przepływu [m s-1] 0,27 0,76 0,50 0,16 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 11,32 11,59 11,49 0,08 

nasycenie tlenem [%] 113,3 116,0 115,0 0,9 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma o cechach naturalnego dna koryta potoku meandrującego z wartkim i rwącym przepływem 

wody. Prędkość przepływu wody na całym odcinku i w obrębie pryzmy mocno zróżnicowana. Poniżej 

pryzmy głębokie naturalne przegłębienie (ploso). Stężenie tlenu rozpuszczonego wysokie i 

wyrównane na całym odcinku. Wskazane oczyszczenie koryta z pozostałości starej tamy i odpadów 

leżących powyżej pryzmy. Zalecany dalszy monitoring w ramach systemu After Life Action Plan, 

który wykaże możliwości wkroczenia roślinności typowej dla siedliska 3260. 
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Ryc. 46. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 47. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 51. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 24A 

Płociczna Płociczno w górze rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Płociczna 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – pryzma 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Berula erecta   4 

Veronica beccabunga  1 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Nasturtium officinale  1 

Elodea canadensis               6 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 

Berula erecta 4 

Veronica beccabunga 1 

Nasturtium officinale 1 

FV 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe i piasek FV 

Ocena stanu ekologicznego 46,09/II FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
6 U2 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 85% U2 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U2 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
brak 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry nieznaczne 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260, bo w składzie florystycznym są gatunki wskaźnikowe 

siedliska – poza włosienicznikami – ale z drogiej strony licznie występuje moczarka kanadyjska 

(Elodea canadensis). Stanowisko o niepewnych perspektywach ochrony. Waloryzacja parametrów 

środowiskowych wskazuje na zły stan i funkcje siedliska (U2) – zbyt duże zacienienie cieku, 

występowanie gatunków inwazyjnych i ograniczone możliwości rozwoju roślinność reofilnej w cieku. 
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Fot. 45. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – meandrujące koryto w obrębie pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 46. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – przegłębieni i ploso poniżej pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 52. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 24B Płociczna Płociczno w dole 

rzeki 

Rzeka Płociczna 

Nr i nazwa/opis stanowiska 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki - pryzma 

Data pomiarów 8.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina płaskodenna asymetryczna (lewa strona 

wyższa), koryto prostolinijne, wcięte, wyprostowane, 

profil poprzeczny asymetryczny 

materiał dna koryta muł, piasek, żwir, kamienie, głazy 

materiał brzegów muł, piasek  

typ przepływu gładki 

formy erozyjne w korycie niewidoczne 

formy akumulacyjne w korycie niewidoczne 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie 

koryto wyprostowane; w odległości 50 m od pryzmy 

dwie tamy bobrowe, koryto zalane, cofka zalewu sięga 

do mostu drogowego; również zatopiona betonowa 

zapora przeciwerozyjna leżąca powyżej pryzmy 

inne uwagi o dolinie brak 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy niewidoczna, 4 m, niewidoczna 

Parametry w całym przekroju podłużnym 

– tylko wartości średnie dla profilu 

poprzecznego 

minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 0,0 - 

głębokość dna [cm] - - 50 - 

prędkość przepływu [m s
-1

] - - 0,03 - 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] - - 10,14 - 

nasycenie tlenem [%] - - 102,4 - 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 8,6 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,08 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] - - - - 

prędkość przepływu [m s-1] - - - - 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] - - - - 

nasycenie tlenem [%] - - - - 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma zatopiona przez zalew bobrowy. Woda w korycie z minimalnym przepływem. Akumulacja 

osadu mułkowego. Znaczny spadek stężenia tlenu rozpuszczonego w porównaniu z położonym 

powyżej, w odległości 100 m, stanowiskiem nr 24A. Możliwość pomiarów na stanowisku bardzo 

ograniczona. 
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Ryc. 48. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta 

rzeki 
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Tab. 53. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 24B 

Płociczna Płociczno w dole rzeki 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Płociczna 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – pryzma 

Data obserwacji 8.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Berula erecta   5 

Phalaris arundinacea  2 

Cirsium oleraceum  1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 
Berula erecta   5 U1 

Materiał dna koryta zamulone U2 

Ocena stanu ekologicznego 36,67/III U1 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak U2 

Typy przepływów niewidoczny, słaby U2 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk tak U2 

Naturalne elementy morfologiczne brak U2 

Zacienienie rzeki 55% U1 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U2 

Perspektywy ochrony U2 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
niewidoczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry znaczące, podpiętrzenie poziomu wody 

Ocena ogólna:  Potencjalne siedlisko 3260 w wyniku podpiętrzenia poziomu wody przez bobry 

straciło swój potencjał. Waloryzacja parametrów środowiskowych wskazuje na zły stan i funkcje 

siedliska (U2).  
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Fot. 47. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – zastoisko i spowolnienie przepływu wody 

w obrębie pryzmy spowodowane tamą bobrową 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 

 

 

Fot. 48. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – tama bobrowa poniżej stanowiska 

fot. G. Szpikowska, 8.08.2020 
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Tab. 54. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 25 Radew Wronie Gniazdo 

Rzeka Radew 

Nr i nazwa/opis stanowiska 25 Radew Wronie Gniazdo - pryzma 

Data pomiarów 9.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto meandrujące, profil 

poprzeczny symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie, głazy 

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie  

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie przegłębienia, wyraźne ploso poniżej pryzmy 

formy akumulacyjne w korycie brak 

formy erozyjne na brzegach aktywne podcięcia erozyjne 

formy akumulacyjne na brzegach 
wał na prawy brzegu oddzielający koryto rzeki od 

kanału prowadzącego wodę do pstrągarni  

inne uwagi o korycie 

dawny układ koryta meandrowego mocno zmieniony 

po wyprostowaniu rzeki, a następnie po wybudowaniu 

pstrągarni, nurt w korycie przesunięty pod prawy brzeg 

inne uwagi o dolinie 
po prawej stronie koryta wał oddzielający stawy 

hodowlane i kanał doprowadzający wodę do pstrągarni 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 17 m, 18 m, 306 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 1,0 - 

głębokość dna [cm] 58 101 73 13,2 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,14 0,36 0,26 0,06 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,05 9,25 9,13 0,06 

nasycenie tlenem [%] 96,0 97,3 96,6 0,5 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 5,2 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 2,31 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 58 71 63 4,0 

prędkość przepływu [m s-1] 0,17 0,36 0,25 0,05 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,07 9,25 9,15 0,05 

nasycenie tlenem [%] 96,0 97,3 97,0 0,4 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma głęboko zanurzona w wodę - na około 50 cm - nie wpływająca zbytnio na prędkość przepływu 

wody. Większe znaczenie dla różnicowania prędkości przepływu mają duże głazy na dnie koryta 

poniżej pryzmy, a w profilu poprzecznym roślinność wodna grupująca się zwłaszcza przy lewy brzegu 

koryta. Ryzyko kolmatacji pryzmy materiałem przemieszczanym w zawiesinie i w transporcie dennym 

(pojawiający się osad mułkowy). Stężenie tlenu rozpuszczonego dość wysokie i wyrównane na całym 

odcinku. 
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Ryc. 49. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 50. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 55. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 25 Radew 

Wronie Gniazdo 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Radew 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 25 Radew Wronie Gniazdo – pryzma 

Data obserwacji 9.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 5 

Potamogeton crispus  5 

Potamogeton pectinatus  3 

Sparganium emersum  3 

Callitriche cophocarpa  7 

Elodea canadensis  2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 
Ranunculus pseudofluitans   5 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne 
Callitriche cophocarpa 7 U1 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, miejscami kamienie - 

pryzma 
FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 43,3/I klasa stanu ekolog. FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską 
2 FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
niewidoczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna:  Pryzma na rzece Radwi. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i jej 

skład odpowiada typowemu dla siedliska 3260 w rzece Drawie – włącznie z licznie występującym 

włosienicznikiem (Ranunculus pseudofluitans) i  licznym innym gatunkiem wskaźnikowym dla 

siedliska – rzęślą Callitriche cophocarpa. Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu 

ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV). Także strukturę i 

funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały 

zwaloryzowane jako właściwe (FV). 
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Fot. 49. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – pomiary w korycie w środkowej części pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 9.08.2020 

 

 

Fot. 50. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – płaty włosienicznika Ranunculus pseudofluitans  i 

rzęśli Callitriche cophocarpa w korycie w obrębie pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 9.08.2020 
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Tab. 56. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 27 Radew Lubowo 

Rzeka Radew 

Nr i nazwa/opis stanowiska 27 Radew Lubowo – tarlisko (pryzma) 

Data pomiarów 9.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 
dolina płaskodenna, koryto meandrujące, profil 

poprzeczny asymetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie, głazy 

materiał brzegów piasek, żwir, kamienie  

typ przepływu wartki, rwący 

formy erozyjne w korycie przegłębienia, wyraźne ploso poniżej pryzmy 

formy akumulacyjne w korycie odsyp śródkorytowy (formowany na pryzmie) 

formy erozyjne na brzegach podcięcia erozyjne utrwalone roślinnością 

formy akumulacyjne na brzegach odsypy brzegowe  

inne uwagi o korycie 

koryto naturalne z widocznymi przekształceniami, 

poniżej pryzmy: most drogowy, próg o wysokości 40 

cm pod mostem,  betonowe pozostałości wlotu do 

dawnej turbinowni młyna wodnego; odcinek położony 

w obrębie dawnego stawu młyńskiego 

inne uwagi o dolinie 

powyżej pryzmy dolina z szeroką terasą zalewową, na 

jej prawym skraju ślady rowów – pozostałości po 

dawnym systemie nawadniającym 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 5 m, 3 m, 15 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 9,0 - 

głębokość dna [cm] 23 90 59 24,7 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,10 0,62 0,24 0,11 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,69 8,89 8,78 0,07 

nasycenie tlenem [%] 91,7 94,1 92,8 0,07 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 1,9 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 0,86 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 23 71 41 16,6 

prędkość przepływu [m s-1] 0,10 0,62 0,22 0,14 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 8,77 8,89 8,82 0,05 

nasycenie tlenem [%] 92,9 94,1 93,4 0,5 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma jest tarliskiem zbudowanym w 2014 roku przez Towarzystwo Miłośników Radwi i Chocieli. 

Tarlisko składa się z około 9 głazów i kamieni rozłożonych koliście, wypełnionych w środku 

kamieniami i żwirem. Przed tarliskiem naturalne przegłębienie z dnem piaszczystym. Pryzma 

ogranicza prędkość przepływu wody, która gwałtowanie rośnie na progu pod mostem drogowym. 

Stężenie tlenu rozpuszczonego dość wysokie i wyrównane na całym odcinku. Lewy brzeg koryta jest 

erodowanym przez spływ wód opadowych zbierających się na drodze i parkingu. Spływ 

powierzchniowy wnosi do koryta i na pryzmę materiał piaszczysty. 
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Ryc. 51. Stanowisko 27 Radew Lubowo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

Ryc. 52. Stanowisko 27 Radew Lubowo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 57. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 27 Radew 

Lubowo 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Radew 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 27 Radew Lubowo – pryzma 

Data obserwacji 9.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Sparganium emersum  6 

Berula erecta   7 

Hildenbrandia rivularis  5 

Elodea canadensis  2 

Lemna minor   1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne 

Berula erecta   7 

Hildenbrandia rivularis 5 
FV 

Materiał dna koryta 
zamulony piasek i żwir, 

miejscami kamienie - pryzma 
U1 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 42,7/II kl. stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską 2 FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk tak  U1 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 40% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej U1 

Perspektywy ochrony U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
niewidoczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry liczne, bez wpływu na poziom wody 

Ocena ogólna:  Pryzma na rzece Radwi. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i jej 

skład zróżnicowany  – włącznie z gatunkami wskaźnikowymi dla siedliska 3260, ale też obcy gatunek 

uznany za inwazyjny – Elodea canadensis. Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu 

ekologicznego, czyli ocena siedliska na tym odcinku rzeki jest właściwa (FV), ale strukturę i funkcje 

jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego ochrony zostały zwaloryzowane 

niezadawalające (U1). 
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Fot. 51. Stanowisko 27 Radew Lubowo – tarlisko w korycie rzeki i rozmywany przez spływy 

powierzchniowe lewy brzeg koryta 

fot. G. Szpikowska, 9.08.2020 

 

 

Fot. 52. Stanowisko 27 Radew Lubowo – pozostałości po młynie wodnym i most drogowy 

wpływające na przepływ wody poniżej tarliska 

fot. G. Szpikowska, 9.08.2020 

 

  



120 
 

Tab. 58. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 30 Grabowa Lejkówko 

Rzeka Grabowa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 30 Grabowa Lejkówko – pryzma 

Data pomiarów 14.08.2020 

Ogólny opis koryta rzeki 

układ doliny i koryta 

dolina płaskodenna, koryto prostolinijne, 

wyprostowane, pogłębione, profil poprzeczny 

symetryczny 

materiał dna koryta piasek, żwir, kamienie, głazy 

materiał brzegów piasek, żwir  

typ przepływu wartki 

formy erozyjne w korycie liczne przegłębienia 

formy akumulacyjne w korycie odsypy śródkorytowe w cieniu filaru mostu drogowego 

formy erozyjne na brzegach brak 

formy akumulacyjne na brzegach brak  

inne uwagi o korycie dawne koryto meandrowe wyprostowane i pogłębione 

inne uwagi o dolinie 

powyżej pryzmy most drogowy ze środkowym filarem 

bardzo mocno wpływającym na dynamikę przepływu 

wody i wymuszającym akumulację rumowiska 

dennego 

długość, szerokość, powierzchnia pryzmy 13 m, 10 m, 130 m
2
 

Parametry w całym przekroju podłużnym minimum maksimum średnia STD 

spadek dna [‰] - - 3,3 - 

głębokość dna [cm] 40 107 69 20,3 

prędkość przepływu [m s
-1

] 0,27 0,72 0,45 0,13 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,20 9,38 9,27 0,06 

nasycenie tlenem [%] 88,5 90,5 89,4 0,6 

stężenie zawiesiny [mg dm
-3

] - - 3,3 - 

przepływ [m
3
 s

-1
] - - 2,23 - 

Parametry w przekroju podłużnym 

pryzmy 
minimum maksimum średnia STD 

głębokość dna [cm] 40 75 57 9,9 

prędkość przepływu [m s-1] 0,27 0,72 0,47 0,15 

stężenie tlenu rozpuszczonego [mg dm
-3

] 9,20 9,38 9,28 0,06 

nasycenie tlenem [%] 88,5 90,5 89,6 0,7 

Ocena funkcjonowania pryzmy 

Pryzma o bardzo zróżnicowanej morfologii powierzchni i kształcie. Na pryzmie duże płaty rzęśli. 

Prędkość przepływu wody w profilu podłużnym koryta zmienna, warunkowana morfologią dna. 

Pryzma jest kolmatowana piaskiem osadzającym się za środkowym filarem mostu drogowego. 

Stężenie tlenu rozpuszczonego dość wysokie i wyrównane na całym odcinku. 
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Ryc. 53. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

 

 

 

 

Ryc. 54. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 
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Tab. 59. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 30 Grabowa 

Lejkówko 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Grabowa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 30 Grabowa Lejkówko 

Data obserwacji 14.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Callitriche cophocarpa  8 

Berula erecta   4 

Sparganium erectum  2 

Sparganium emersum  2 

Veronica anagallis-aquatica 2 

Elodea canadensis  2 

Lemna minor   3 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Callitriche cophocarpa   8 

Berula erecta   4 
FV 

Materiał dna koryta 
piasek i żwir, pryzma - 

kamienie 
FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 41,36/II klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską 2 FV 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne liczne FV 

Zacienienie rzeki 20% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej FV 

Perspektywy ochrony FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
brak 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry brak 

Ocena ogólna:  Pryzma na rzece Grabowej. Rozwój roślinności na pryzmie silnie zaawansowany i 

zdominowany przez rzęśl Callitriche cophocarpa– takson silnie związany z siedliskiem 3260. 

Makrofitowy Indeks Rzeczny wskazuje na II klasę stanu ekologicznego, czyli stan właściwy (FV). 

Także strukturę i funkcje jako siedliska 3260 odcinka w obrębie pryzmy oraz perspektywy jego 

ochrony zostały zwaloryzowane  jako właściwe (FV). 
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Fot. 53. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – koryto rzeki poniżej pryzmy 

fot. G. Szpikowska, 14.08.2020 

 

 

Fot. 54. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – pryzma z płatami rzęśli Callitriche cophocarpa, po 

lewej stronie zasypywana piaskiem osadzającym się w cieniu filara mostowego 

fot. G. Szpikowska, 14.08.2020 
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6.1.2.  Stanowiska z udrożnieniami koryta rzecznego 

 

Tab. 60. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 5E Drawa 

Elektrownia Koleśno 

zeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 5E Drawa Elektrownia Koleśno 

Data pomiarów 10.08.2020 

Typ przepławki 
przepławka szczelinowa z narzutem kamiennym 

w dnie 

Dane techniczne 

długość przepławki [m] 46,0 

szerokość przepławki [m] 2,6 

różnica wysokości [m] 2,8 

średnie nachylenie dna [%] 6,7 

szerokość szczeliny [m] 0,25 

szerokość komory [m] 1,6 

długość komory [m] 
2,1 + 1 komora 2,7 + jedna komora 2,7 + jedna 

komora 4,4 

liczba komór 20 

średnia różnica poziomu wody między komorami 

[m] 
0,14 

średnia głębokość wody w komorze [m] 0,80 

Prędkość przepływu wody [m s
-1

] 

woda dolna przed wylotem 0,25 

woda górna przed wlotem 0,25 

wylot z przepławki od strony wody dolnej w 

szczelinie 
0,54 

w szczelinie między komorami 0,53 

średnio w komorze 0,18 

wlot do przepławki w szczelinie od strony wody 

górnej 
1,05 

prędkość przepływu w komorach co 6 m (liczona 

w górę od wlotu z wody dolnej do przepławki) 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

40 

 

 

0,22 

0,30 

0,21 

0,17 

0,14 

0,12 

0,11 

średnia względna intensywność turbulencji w 

przepławce [m s
-1

] 
0,067 

średnia wielkość przepływu przez przepławkę 

[m
3
 s

-1
] 

0,071 

Parametry fizykochemiczne wody 

SEC [S/cm] 459 

pH 7,94 

O2 rozp [%] 93,4 

O2 rozp [mg/dm
3
] 9,10 

temperatura [
o
C] 20,9 

Uwagi 

Przepławka sprawna w bardzo dobrym stanie technicznym. Bez 

zanieczyszczeń w szczelinach i komorach, jednak na wlocie do przepławki 

od strony wody górnej umieszczona (celowo?) rura ograniczająca wlot 
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wody do przepławki. 

Spękane mury budynków przylegających do przepławki grożą wpadaniem 

gruzu do komór. 

Zalecany regularny dozór i stały elektroniczny monitoring przepławki. 

 

 

 

Fot. 55. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – spiętrzona woda w korycie rzeki przed 

elektrownią, po lewej stronie przed budynkiem wlot do przepławki 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 56. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – rzeka poniżej elektrowni, wlot do przepławki 

od strony wody dolnej, umocniony narzutem kamiennym prawy brzeg koryta 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 
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Fot. 57. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – pomiary przy wlocie do przepławki od strony 

wody górnej 

fot. G. Szpikowska, 10.08.2020 

 

 

Fot. 58. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – pomiary przy wlocie do przepławki od strony 

wody dolnej 

fot. R. Piotrowicz, 10.08.2020 
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Tab. 61. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 13C 

Elektrownia Kamienna 

Rzeka Drawa 

Nr i nazwa/opis stanowiska 13C Drawa Elektrownia Kamienna 

Data pomiarów 11.08.2020 

Typ przepławki 
przepławka szczelinowa o dnie z narzutem 

kamiennym 

Dane techniczne 

długość przepławki [m] 226,0 

szerokość przepławki [m] 3,6 

różnica wysokości [m] 7,4 

średnie nachylenie dna [%] 3,4 

szerokość szczeliny [m] 0,55 

szerokość komory [m] 3,6 

długość komory [m] 4,5 

liczba komór 47 

średnia różnica poziomu wody między komorami 

[m] 
0,16 

średnia głębokość wody w komorze [m] 2,00 

Prędkość przepływu wody [m s
-1

] 

woda dolna przed wylotem 0,25 

woda górna przed wlotem 0,21 

wylot z przepławki od strony wody dolnej w 

szczelinie 
1,03 

w szczelinie między komorami 1,54 

średnio w komorze 0,21 

wlot do przepławki w szczelinie od strony wody 

górnej 
0,23 

prędkość przepływu w komorach co 30 m 

(liczona w górę od wlotu z wody dolnej do 

przepławki) 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

 

 

 

0,26 

0,28 

0,21 

0,18 

0,17 

0,19 

0,19 

średnia względna intensywność turbulencji w 

przepławce [m s
-1

] 
0,042 

średnia wielkość przepływu przez przepławkę 

[m
3
 s

-1
] 

1,46 

Parametry fizykochemiczne wody 

SEC [S/cm] 367 

pH 8,06 

O2 rozp [%] 95,0 

O2 rozp [mg/dm
3
] 8,86 

temperatura [
o
C] 19,7 

Uwagi 

Przepławka w bardzo dobrym stanie technicznym. Bez zanieczyszczeń w 

komorach i szczelinach. Raport ichtiologiczny z lipca 2020 r. wskazuje na 

potrzebę wykonania dodatkowej instalacji kierującej ryby do przepławki od 

strony wody górnej, co potwierdzają pomiary przepływu wykonane na potrzeby 

tego raportu. Wskazany stały dozór i elektroniczny monitoring obiektu. 
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Fot. 59. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – pomiary przy wlocie do przepławki od 

strony wody górnej 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 

 

 

Fot. 60. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – woda górna przed przepławką 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 
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Fot. 61. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – przepływ wody przez koryto przepławki 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 

 

Fot. 62. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – wylot z przepławki od strony wody dolnej 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020  
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Tab. 62. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 19C 

Przepławka Sówka 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 19C Korytnica przepławka Sówka 

Data pomiarów 11.08.2020 

Typ przepławki 
przepławka szczelinowa o dnie z narzutem 

kamiennym 

Dane techniczne 

długość przepławki [m] 43,0 

szerokość przepławki [m] 2,6 

różnica wysokości [m] 2,5 

średnie nachylenie dna [%] 5,9 

szerokość szczeliny [m] 0,3 

szerokość komory [m] 2,1 

długość komory [m] 2,35 

liczba komór 14 

średnia różnica poziomu wody między komorami 

[m] 
0,16 

średnia głębokość wody w komorze [m] 0,82 

Prędkość przepływu wody [m s
-1

] 

woda dolna przed wylotem 0,39 

woda górna przed wlotem 0,29 

wylot z przepławki od strony wody dolnej w 

szczelinie 
1,19 

w szczelinie między komorami 1,30 

średnio w komorze 0,21 

wlot do przepławki w szczelinie od strony wody 

górnej 
1,05 

prędkość przepływu w komorach co 5 m (liczona 

w górę od wlotu z wody dolnej do przepławki) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 

 

 

0,24 

0,25 

0,29 

0,19 

0,18 

0,16 

0,17 

0,20 

średnia względna intensywność turbulencji w 

przepławce [m s
-1

] 
0,045 

średnia wielkość przepływu przez przepławkę 

[m
3
 s

-1
] 

0,26 

Parametry fizykochemiczne wody 

SEC [S/cm] 358 

pH 8,10 

O2 rozp [%] 95,2 

O2 rozp [mg/dm
3
] 8,40 

temperatura [
o
C] 22,0 

Uwagi 

Przepławka w bardzo dobrym stanie technicznym. Bez zanieczyszczeń w 

komorach i szczelinach. 

Wskazany regularny dozór i elektroniczny monitoring obiektu. 
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Fot. 63, 64. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – przepływ wody między komorami 

przepławki i pomiary przy wlocie do przepławki od strony wody górnej 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 
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Fot. 65. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – spiętrzone wody Korytnicy przed tamą i 

wlotem do przepławki 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 

 

 

Fot. 66. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – woda górna i wlot do przepławki 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 
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Tab. 63. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 20 

Przepławka Jaźwiny 

Rzeka Korytnica 

Nr i nazwa/opis stanowiska 20 Korytnica Przepławka Jaźwiny 

Data pomiarów 11.08.2020 

Typ przepławki 

kanał obiegowy o konstrukcji ryglowej 

z głazami granitowymi zakotwiczonymi w dnie; 

dno wyłożone żwirem i otoczakami. 

Dane techniczne 

długość przepławki [m] 67,0 

szerokość przepławki [m] 1,7 

różnica wysokości [m] 2,1 

średnie nachylenie dna [%] 3,2 

szerokość szczeliny [m] 

odległości między głazami c.a. 0,3-0,4 m w 

przekroju poprzecznym i c.a 0,6 m w przekroju 

podłużnym 

długość wody w kanale [m] 0,3 – 0,4 

Prędkość przepływu wody [m s
-1

] 

woda dolna przed wylotem 0,25 

woda górna przed wlotem 0,21 

wylot z przepławki od strony wody dolnej 1,26 

średnio w kanale 0,52 

wlot do przepławki od strony wody górnej 0,48 

prędkość przepływu w komorach co 5 m (liczona 

w górę od wlotu z wody dolnej do przepławki) 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 

 

 

0,63 

0,42 

0,38 

0,68 

0,64 

0,39 

średnia względna intensywność turbulencji w 

przepławce [m s
-1

] 
0,086 

średnia wielkość przepływu przez przepławkę 

[m
3
 s

-1
] 

0,31 

Parametry fizykochemiczne wody 

SEC [S/cm] 364 

pH 8,13 

O2 rozp [%] 93,6 

O2 rozp [mg/dm
3
] 8,29 

temperatura [
o
C] 22,0 

Uwagi 

Przepławka sprawna w bardzo dobrym stanie technicznym. Bez przeszkód i 

zanieczyszczeń w kanale i pomiędzy głazami. 

Budowa chodnika wzdłuż prawego brzegu przepławki wymusiła 

konieczność odsunięcia stoku, co spowodowało wzrost nachylenia skarpy 

do 80%. Wysoka (około 16 m) i stroma skarpa, pomimo wprowadzonych 

zabezpieczeń, może tracić stabilność. Wskazują na to staczające się 

kamienie z wykonanego narzutu kamiennego. Drewniane elementy 

zabezpieczające skarpę (płotki faszynowe) ulegają próchnieniu. 

Zalecany regularny dozór i stały elektroniczny monitoring obiektu. 
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Fot. 67. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki od strony wody górnej 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 

 

 

Fot. 68. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki, umocnienie prawego 

brzegu gabionami i slip dla kajaków 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 
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Fot. 69. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – prawy stok doliny umocniony niestabilnym 

nasypem kamiennym 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 

 

 

Fot. 70. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki od strony wody dolnej 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 
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6.2. Porównanie z monitoringiem „0” z roku 2015 

6.2.1. Warunki siedliskowe dla rozwoju roślinności wodnej 

Karty terenowe monitoringu oceny warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej 

ze związku Ranunculion fluitantis zostały wykonane w sierpniu 2020 w ramach zadania D2 

Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, w ramach projektu LIFE13 

NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  of wildlife 

corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce. 

Poniższe zestawienie zawiera karty obserwacji na stanowiskach monitorowanych jako 

porównawcze do monitoringu „0” w roku 2015 z danymi pozyskanymi w trakcie tych prac 

terenowych, zawierające głównie dane o występujących gatunkach roślin, współczynnikach pokrycia 

na odcinkach monitoringowych oraz wartościach części parametrów i wskaźników wraz z waloryzacją 

czynników wpływających na rozwój roślinności włosienicznikowej (Ranunculion fluitantis). Wartości 

wskaźników i parametrów były oszacowane i zwaloryzowane w trakcie prac kameralnych. Dokonano 

oceny Stanu Ekologicznego na podstawie Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR). Obliczone 

wartości indeksu MIR zostały odniesione do pięciu klas stanu ekologicznego: od stanu bardzo dobrego 

( klasa I)  do stanu złego (klasa V). Następnie, zgodnie z metodyką oceny stanu siedliska 3260, 

oceniono ten stan w 3-stopniowej skali, gdzie stan właściwy (FV) odpowiada I i II klasie stanu 

ekologicznego, stan umiarkowany (U1) to III klasa stanu ekologicznego, a stan zły (U2) odpowiada IV 

i V klasie stanu ekologicznego. Do pełnego i prawidłowego wypełnienia kart obserwacji na 

stanowiskach monitoringowych niezbędne jest też uwzględnienie wyników waloryzacji 

hydromorfologicznej i oceny hydrochemicznej wykonanych na tych samych stanowiskach.  

Identyfikacja taksonomiczna niektórych gatunków jest wstępna i może ulec weryfikacji. 

Dotyczy to np. włosieniczników, w przypadku których weryfikacja wymaga uwzględnienia 

najnowszych doniesień naukowych dotyczących np. problemu hybrydyzacji w ramach rodzaju 

Batrachium i nowych ujęć taksonomicznych dla tego rodzaju. Według uzyskanych informacji 

Zleceniodawca planuje takie prace w najbliższym czasie. 
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Tab. 64. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 6 Drawa 

Rościn Most 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 6 Drawa Rościn Most 

Data obserwacji 3.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Potamogeton pectinatus  2 

P. perfoliatus   5 

P. praelongus   4 

P. natans   1 

P. fluitans   1 

Ceratophyllum demersum  3 

Elodea canadensis  3 

Sagittaria sagittifolia  6 

Fontinalis antipyretica  3 

Spharganium erectum  3 

Berula erecta   1 

Veronica beccabunga  2 

Lemna minor   3 

Spirodela polyrrhiza  2 

Nuphar lutea f. submersa  2 

Hydrocharis morsus-ranae 1 

Rorippa amphibia  1 

Myosotis palustris  1 

Carex acuta   1 

Butomus umbellatus  1 

Hildenbrandia rivularis  2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
brak U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Berula erecta 1 

Fontinalis antipyretica 3 

Veronica beccabunga 2 

Hildenbrandia rivularis 2 

FV 

Materiał dna koryta piaszczysto-żwirowe U1 

Ocena stanu ekologicznego 
MIR = 40,33/II klasa stany 

ekolog. 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską pokrycie na 3 U1 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk obecne U1 

Naturalne elementy morfologiczne brak U2 

Zacienienie rzeki niewielkie FV 

Gatunki inwazyjne 

kolczurka 

klapowana (Echinocystis 

lobata) 

U1 
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Ścieki niewidoczne FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej 

brak włosieniczników, ale 

obecne rośliny  wskaźnikowe i 

typowe dla stref zasilania 

podziemnego. 

U1  

Perspektywy ochrony 
Obszar PLH „Jezioro Lubie i 

Dolina Drawy” 
FV  

Parametry dodatkowe   

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
brak 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry brak 

Ocena ogólna: Stanowisko zlokalizowane powyżej mostu drogowego w miejscowości Rościn. Brak 

włosieniczników, ale licznie występują inne gatunki roślin reofilnych (np. z rodzaju Potamogeton), w 

tym także rośliny wskaźnikowe siedliska 3260 i typowe dla stref zasilania podziemnego. W 

porównaniu do monitoringu „0” odnotowano wzrost liczby taksonów z 16 do 21. Efektem tego jest 

poprawa stanu ekologicznego rzeki na tym odcinku z umiarkowanego (III klasa stanu ekologicznego) 

do stanu dobrego (II klasa stanu ekologicznego),  ale ocena końcowa rzeki jako siedliska 3260 

pozostaję na poziomie U1 – niezadawalająca. Wynika to z widocznej antropopresji - przekształcenia 

koryta i braku naturalnych elementów hydromorfologicznych oraz występowania obcych gatunków 

inwazyjnych – moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) oraz Kolczurka klapowana (Echinocystis 

lobata). 

 

 

Fot. 71. Stanowisko 6 Drawa Rościn Most – widok na koryto rzeki powyżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 
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Ryc. 55. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 6 Drawa Rościn 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczysto-żwirowe dno koryta, 3 – 

umocniony brzeg rzeki, 4 – stok doliny rzecznej, 5 – szerokie dno doliny rzecznej, 6 – słabe zasilanie 

koryta rzeki, 7 – Berula erecta, 8 – Fontinalis antipyretica, 9 – Veronica beccabunga, 10 – 

Hildenbrandia rivularis, 11 – Potamogeton pectinatus+Potamogeton perfoliatus, 12 – Sagittaria 

sagittifolia, 13 – małże, 14 – łąka, 15 – las, 16 – zakrzaczenia, 17 – roślinność szuwarowa, 18 – 

zabudowa, 19 – szosa, 20 – most, 21 – pomost, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – 

brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 56. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 6 Drawa Rościn 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczysto-żwirowe dno koryta, 3 – 

umocniony brzeg rzeki, 4 – stok doliny rzecznej, 5 – szerokie dno doliny rzecznej, 6 – słabe zasilanie 

koryta rzeki, 7 – Berula erecta, 8 – Fontinalis antipyretica, 9 – Veronica beccabunga, 10 – 

Hildenbrandia rivularis, 11 – Potamogeton sp., 12 – Sagittaria sagittifolia, 13 – małże, 14 – las, 15 – 

zakrzaczenia, 16 – roślinność szuwarowa, 17 – zabudowa, 18 – szosa, 19 – most, 20 – pomost, P – 

profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot.  72. Płaty Potamogeton sp. na stanowisku 6 Drawa Rościn Most 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 

 

 
 

Fot. 73. Płat Sagittaria sagittifolia na stanowisku 6 Drawa Rościn Most 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020  
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Tab. 65. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 11 Drawa 

Sitnica Biwak 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 11 Drawa Sitnica biwak  

Data obserwacji 3.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus fluitans  7 

Potamogeton  x vepsicus  5 

P. perfoliatus   4 

P. crispus   1 

Hildenbrandia rivularis  4 

Sagittaria sagittifolia  5 

Sparganium erectum  3 

Glyceria maxima   4 

Fontinalis antypiretica  2 

Elodea canadensis  1 

Berula erecta   5 

Lemna minor   2 

Veronica beccabunga  2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 
Ranunculus fluitans 7 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis 4 

Fontinalis antypiretica 2 

Potamogeton x vepsicus  5 

Berula erecta        5 

Veronica beccabunga  2 

FV 

Materiał dna koryta kamienisto-żwirowe FV 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 46,52/II klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską Elodea canadensis    1 FV 

Typy przepływów rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne 
liczne odsypy meandrowe, 

śródkorytowe 
FV 

Zacienienie rzeki 25% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej 

występuje licznie  

włosienicznik rzeczny i inne 

gatunki wskaźnikowe dla 

siedliska 

FV  

Perspektywy ochrony 

Obszar PLH „Uroczyska 

Puszczy Drawskiej”, 

Drawieński Park Narodowy 
FV  
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Parametry dodatkowe   

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
niewielkie ilości martwych  muszli  małży 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna: Stanowisko z licznym włosienicznikiem rzecznym i innymi gatunkami 

wskaźnikowymi siedliska oraz przedstawicielami rodzaju Potamogeton – w tym mieszańcami w 

ramach tego rodzaju.  Jedynym zagrożeniem dla siedliska jest niezbyt liczne występowanie moczarki 

kanadyjskiej, ale stan ekologiczny rzeki na tym odcinku jest dobry (II klasa stanu ekologicznego), a jej 

stan jako siedliska 3260 należy ocenić jaką właściwy (FV). 

 

 

 
Fot. 74. Płat potocznika wąskolistnego (Berula erecta) na stanowisku 11 Drawa Sitnica 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 
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Ryc. 57. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 11 Drawa Sitnica 

Biwak na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – kamienisto-żwirowo-piaszczyste dno koryta, 3 

– odsypy, 4 – stok doliny rzecznej, 5 – silne zasilanie koryta rzeki, 6 – Ranunculus fluitans, 7 – 

Potamogeton x vepsicus, 8 – łąka, 9 – las, 10 – drzewa w korycie rzeki, 11 – droga lokalna, 12 – 

pomost, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 

 

 

 



145 
 

 
Ryc. 58. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 11 Drawa Sitnica 

Biwak na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – kamienisto-żwirowo-piaszczyste dno koryta, 3 

– odsypy, 4 – stok doliny rzecznej, 5 – silne zasilanie koryta rzeki, 6 – Ranunculus fluitans, 7 – 

Potamogeton sp., 8 – Berula erecta, 9 – Sagittaria sagittifolia, 10 – Sparganium erectum, 11 – łąka, 

12 – las, 13 – drzewa w korycie rzeki, 14 – droga lokalna, 15 – pomost, 16 – biwak i parking, P – 

profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 75. Płat włosieniczników na stanowisku 11 Drawa Sitnica Biwak 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 

 

 

Fot. 76. Płat mieszańców rdestnic (Potamogeton x sp.) na stanowisku 11 Drawa Sitnica Biwak 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 
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Tab. 66. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 14 Drawa 

Most do Moczeli 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 14 Drawa Most do Moczeli  

Data obserwacji 3.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Potamogeton pectinatus  2 

Potamogeton perfoliatus  4 

Ranunculus fluitans  3 

Elodea canadensis  3 

Hildenbrandia rivularis  3 

Sparganium erectum  2 

Lemna minor   3 

Spirodela polyrrhiza  2 

Sagittaria sagittifolia  5 

Berula erecta   2 

Mentha aquatica   2 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 

Ranunculus fluitans 3 

 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Hildenbrandia rivularis 2 

Berula erecta 2 
FV 

Materiał dna koryta piasek U1 

Ocena stanu ekologicznego MIR = 40,75/II kl. stanu ekol. FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską Elodea canadensis 3 U1 

Typy przepływów wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne 

odsypy meandrowe, 

śródkorytowe, podmyte skarpy 

brzegowe 

FV 

Zacienienie rzeki 50% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej 

występuje nielicznie 

włosienicznik rzeczny i inne 

gatunki wskaźnikowe dla 

siedliska 

U1  

Perspektywy ochrony 

obszar PLH „Uroczyska 

Puszczy Drawskiej”, 

Drawieński Park Narodowy 
FV  

Parametry dodatkowe   

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
niewielkie ilości martwych muszli małży 
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Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry widoczne 

Ocena ogólna: Stanowisko z nielicznym włosienicznikiem rzecznym i znaczącym udziałem strzałki 

wodnej (Sagittaria sagittifolia) oraz rdestnic z rodzaju Potamogeton i innych gatunków typowych dla 

żyznych wód. Zagrożeniem dla siedliska jest także niezbyt liczne występowanie moczarki 

kanadyjskiej. Stan ekologiczny rzeki na tym odcinku jest dobry (II klasa stanu ekologicznego), a jej 

stan jako siedliska 3260 należy ocenić jako niezadawalający (U1) ze względu na charakter podłoża – 

piaszczysto-organiczne, dużą głębokość i rozwój moczarki kanadyjskiej.  

 

 

Fot. 77. Koryto rzeki na stanowisku 12 Drawa Most do Moczeli 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 
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Ryc. 59. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 12 Drawa Most do 

Moczeli na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczyste dno koryta, 3 – odsypy, 4 – 

krawędzie erozyjne, 5 – stok doliny rzecznej, 6 – silne zasilanie koryta rzeki, 7 – Potamogeton 

pectinatus+Potamogeton perfoliatus, 8 – droga lokalna, 9 – drzewa w korycie rzeki, 10 – las, P – 

profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 60. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 12 Drawa Most do 

Moczeli na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczyste dno koryta, 3 – odsypy, 4 – 

krawędzie erozyjne, 5 – stok doliny rzecznej, 6 – silne zasilanie koryta rzeki, 7 – Sagittaria 

sagittifolia, 8 – Potamogeton sp., 9 – droga lokalna, 10 – drzewa w korycie rzeki, 11 – las, P – profil 

poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 78. Płat strzałki wodnej (Sagittaria sagittifolia) na stanowisku 12 Drawa Most do Moczeli 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 

 

 

Fot. 79. Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) wzdłuż  brzegu na stanowisku 12 Drawa Most do 

Moczeli 

fot. R. Piotrowicz, 3.08.2020 
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Tab. 67. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 32 Grabowa 

Chomiec 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka  Grabowa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 32 Grabowa Chomiec  

Data obserwacji 5.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 2 

Berula erecta   3 

Callitriche cophocarpa  5 

Fontinalis antipyretica  6 

Mentha aquatica   1 

Parametry i wskaźniki Wartość lub opis wskaźnika Ocena wskaźnika 

Gatunki włosieniczników charakterystyczne dla 

siedliska 3260 

Ranunculus pseudofluitans  2 

 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 3260 – 

inne 

Callitriche cophocarpa     5 

Berula erecta    3 

Fontinalis antipyretica    6 

FV 

Materiał dna koryta piasek, miejscami kam.-żwir. FV 

Ocena stanu ekologicznego 56,67/I FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską brak FV 

Typy przepływów wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne 
liczne zwalone drzewa, odsypy 

meandrowe 
FV 

Zacienienie rzeki 40% FV 

Gatunki inwazyjne brak FV 

Ścieki brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki włosienicznikowej 

wykształcone zbiorowisko ze 

związku (Ranunculion 

fluitantis) 
FV  

Perspektywy ochrony  FV  

Parametry dodatkowe   

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz 

martwych ławic muszlowych 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (np. Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry widoczne, bez wpływu na stan siedliska 

Ocena ogólna: Naturalne, dobrze zachowane siedlisko 3260. Stan ekologiczny rzeki na tym odcinku 

jest bardzo dobry (I klasa stanu ekologicznego), a stan siedliska 3260 należy ocenić jako właściwy 

(FV) - z licznymi naturalnymi elementami hydromorfologicznymi. Wszystkie analizowane parametry 

i wskaźniki przyjmują wartości wskazujące na stan właściwy (FV) siedliska. Odcinek rzeki na tym 

stanowisku  jest typowym przykładem  siedliska przyrodniczego 3260 w małej rzece o naturalnym, 



153 
 

meandrującym, śródleśnym korycie. W porównaniu do stanu w trakcie monitoringu „0” stwierdzono 

naturalne zmiany koryta i rozmieszczenia płatów roślinnych, ale bez wpływu na ocenę stanu siedliska. 

 

 
Fot. 80. Koryto rzeki na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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Ryc. 61. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 31 Grabowa 

Chomiec na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – żwirowe dno koryta, 3 – odsypy, 4 – szerokie 

dno doliny rzecznej, 5 – silne zasilanie koryta rzeki, 6 – Ranunculus fluitans, 7 – Callitriche sp., 8 – 

Berula erecta, 9 – łąka, 10 – las, 11 – drzewa w korycie rzeki, 12 – poręba, 13 – droga lokalna, P – 

profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 62. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 31 Grabowa 

Chomiec na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – żwirowe dno koryta, 3 – odsypy, 4 – szerokie 

dno doliny rzecznej, 5 – silne zasilanie koryta rzeki, 6 – Ranunculus pseudofluitans, 7 – Callitriche sp. 

+ Fontinalis antipyretica,, 8 – Berula erecta, 9 – łąka, 10 – las, 11 – drzewa w korycie rzeki, 12 – 

poręba, 13 – droga lokalna, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 81. Włosieniczniki (na dole zdjęcia) i rzęśle (Callitriche sp.) – jasnozielony płat w górnej części 

zdjęcia - na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 

 

 

Fot. 82. Płaty rzęśli (Callitriche sp.) – jasnozielone – i mchu zdrojka (Fontinalis antypiretica) – 

ciemnozielony - na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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6.2.2. Warunki hydrochemiczne 

Wyniki badań wód Drawy na stanowiskach: 6 Drawa Rościn Most, 11 Drawa Sitnica Biwak, 

12 Drawa Most do Moczeli oraz wód Grabowej na stanowisku 31 Grabowa Chomiec porównano z 

wynikami badań przeprowadzonych w roku 2015 na tych samych stanowiskach w ramach 

monitoringu „0”. 

Badania hydrochemiczne w roku 2015 prowadzono w jednolitych warunkach pogodowych, 

przy niskich stanach wód rzecznych wywołanych niedoborem opadów atmosferycznych (okres badań 

poprzedzały trzy lata suche). W takich warunkach  chemizm zbadanych wód dobrze odzwierciedlał 

właściwości składowej gruntowej odpływu rzecznego. Badania w roku 2020 poprzedzone były latami 

o zróżnicowanych warunkach opadowych. W roku 2016 opady w regionie objętym monitoringiem 

kształtowały się na poziomie normy wieloletniej. Rok 2017 był okresem bardzo wilgotnym, z opadami 

w przedziale 120-140% średniej sumy z wielolecia. Następne dwa lata należały do lat suchych: w roku 

2018 opady stanowiły zaledwie 70-80%, a w roku 2019 od 80 do 90%  normy wieloletniej 

(https://klimat.imgw.pl). Na wszystkich monitorowanych stanowiskach w roku 2020 przepływy były 

nieco niższe niż w roku 2015. Odzwierciedla to z jednej strony niedobory opadowe jak i zwiększone 

straty wody na parowanie wynikające ze wzrostu temperatury powietrza, lecz z drugiej strony również 

stabilność hydrologiczną badanych rzek spowodowaną głównie dużym udziałem zasilania 

podziemnego. 

W roku 2020 wody Drawy i Grabowej wykazały typ hydrogeochemiczny wg klasyfikacji 

Szczukariewa-Prikłońskiego (Macioszczyk, Dobrzyński 2007) prosty HCO3
-
 - Ca

2+ 
(ryc. 63). Typ ten 

charakteryzował wody rzeczne również w roku 2015. Na wszystkich 4 stanowiskach pH utrzymało się 

na poziomie wskazującym na odczyn słabozasadowy wg klasyfikacji Pazdry i Kozerskiego (1990). pH 

wód Drawy wzrosło nieznacznie: od 0,01 jednostki na stanowisku 12 do 0,13 na stanowisku 11 (ryc. 

64a, 65a, 66a). W przypadku Grabowej zanotowano większy wzrost: z poziomu 7,28 do 7,91 (ryc. 

67a). Wody Drawy i Grabowej są średniozmineralizowane. W porównaniu z rokiem 2015 

mineralizacja wód Drawy obniżyła się o 11-12%, a wód Grabowej jedynie o 1%. 

We wszystkich punktach pomiarowych odnotowano niższe stężenia tlenu rozpuszczonego 

(ryc. 64b, 65b, 66b, 67b). W porównaniu z rokiem 2015, dla Drawy stężenie O2rozp. było niższe o 

40% na stanowisku 6, o 23% na stanowisku 11 i o 26% na stanowisku 12. Niższe stężenia tlenu 

rozpuszczonego były prawdopodobnie uwarunkowane aktualnymi warunkami pogodowymi, 

związanymi z terminem wykonywanych pomiarów. Pomiary prowadzono latem przy temperaturze 

powietrza powyżej 20
o
C  i temperaturze wód ponad dwukrotnie wyższej niż podczas jesiennych 

pomiarów w roku 2015. Niepokojący wydaje się spadek stężenia do 5,9 mg dm
-3 

na stanowisku 6 

Drawa Rościn Most, jednak jest to prawdopodobnie pewna prawidłowość na tym stanowisku.
  

Comiesięczne badania wód Drawy w Rościnie prowadzone w latach 2012-2013 (Szpikowski, 

Szpikowska 2014) wskazują, że latem stężenia tlenu mogą spadać tu do poziomu nawet poniżej 4 mg 

dm
-3

. W przypadku Grabowej wody, ze względu na duże zasilanie gruntowe, mają stabilną 

temperaturę. W sierpniu 2020 roku temperatura wody była tylko o 0,9
o
C wyższa niż zmierzona 

jesienią 2015 roku. Równocześnie stężenie tlenu rozpuszczonego było tylko o 2,3% niższe niż w roku 

2015. 

Porównanie stężeń jonów podstawowych w wodach Drawy w roku 2015 i 2020 wskazuje na 

kilku-, kilkunastoprocentowy spadek na wszystkich porównywanych stanowiskach (ryc. 1a, 2a, 3a). 

Jedynie stężenie sodu nieznacznie wzrosło (maksymalnie o 5,5%). Na każdym ze stanowisk na 

Drawie odnotowano wzrost stężeń składników biogennych: azotanów, azotynów i  fosforanów (ryc. 

64b, 65b, 66b); w przypadku jonów amonowych stężenie wzrosło tylko na stanowisku 6. Wzrosty 

stężeń są na poziomie kilku setnych mg dm
-3

 w przypadku PO4
3-

 i NH4
+
, kilku dziesiątych mg dm

-3
 w 

przypadku NO3
-
. Znacząco wzrosło stężenie NO2

-
 w porównaniu z rokiem 2015: z poziomu 10-15 µg 

dm
-3

 do 100 µg dm
-3

. 

 

 



158 
 

 
Ryc. 63. Skład jonowy wód Drawy na stanowiskach pomiarowych 6, 11, 12 oraz Grabowej na 

stanowisku  31 – porównanie wyników z roku 2015 i roku 2020 

 

Tab. 68. Parametry fizykochemiczne wód Drawy na stanowiskach pomiarowych 6, 11, 12 oraz wód 

Grabowej na stanowisku 31 – porównanie wyników z roku 2015 i roku 2020 

Stanowisko 

pomiarowe 

6 11 12 31 

Drawa 

Rościn Most 

Drawa 

Sitnica Biwak 

Drawa 

Most do Moczeli 

Grabowa 

Chomiec 

DATA  2015-10-09 2020-08-03 2015-10-09 2020-08-03 2015-10-09 2020-08-03 2015-09-11 2020-08-05 

Temp. 
oC 7,8 20,1 9,4 18,8 9,4 18,4 11,0 11,9 

O2 rozp. % - 65,5 - 88,7 - 86,0 - 89,7 

O2 rozp. mg dm-3 9,7 5,9 10,8 8,3 10,9 8,1 9,9 9,7 

SEC µS cm-1 361 364 360 343 360 358 359 398 

pH - 7,69 7,76 7,87 8,00 8,02 8,03 7,28 7,91 

ORP w. 
mV 

- 7 - 127 - 251 - 180 

ORP o. - -22 - 127 - 102 - 84 

HCO3
- 

mg dm-3 

178,78 155,59 185,49 162,31 186,71 165,97 196,78 194,04 

Cl- 11,56 10,90 10,59 9,76 10,83 10,02 9,13 10,13 

SO4
2-

 24,35 21,65 24,92 21,30 24,51 20,84 25,49 24,58 

PO4
3- 0,09 0,15 0,14 0,20 0,16 0,18 0,26 0,23 

NO3
- 0,19 0,65 0,57 1,25 0,55 1,23 3,66 4,79 

NO2
- 0,010 0,100 0,015 0,100 0,015 0,100 0,100 0,050 

Ca2+ 58,92 48,70 61,12 51,70 60,32 52,30 64,53 62,12 

Mg2+ 5,04 5,02 4,90 4,84 4,90 4,85 5,56 5,49 

Na+ 7,00 7,30 6,57 6,93 6,95 7,30 5,99 6,79 

K+ 1,91 1,79 1,65 1,51 1,63 1,47 1,27 1,21 

NH4
+ 0,16 0,22 0,12 0,09 0,13 0,08 0,42 0,39 

SiO2 4,9 6,00 7,1 5,40 7,8 6,25 11,6 12,10 

Feog. - 0,058 - 0,112 - 0,105 - 0,240 

Zawiesina 0,54 5,2 5,86 4,3 1,92 6,2 5,74 8,4 

Przepływ m3 s-1 4,40 2,83 6,36 5,30 6,53 6,42 1,77 2,14 
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W przypadku Grabowej chemizm wody zbadanej w roku 2015 i 2020 różni się w niewielkim 

stopniu (ryc. 67a). O kilka procent obniżyły się stężenia jonów podstawowych z wyjątkiem sodu i 

chlorków, których stężenia wzrosły o odpowiednio 13 i 11%. Wśród składników biogennych spadło 

stężenie PO4
3-

 (o 10%), NO2
-
 (o 50%) i NH4

+
 (o 8%), z kolei o 31% wzrosło stężenie NO3

-
 (ryc. 67b). 

Wyniki badań chemizmu wód Drawy i Grabowej podobnie jak w roku 2015 poddano 

klasyfikacji (tab. X) wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 257) 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych.  W ramach niniejszego opracowania mierzono w wodach 

rzecznych 19 parametrów fizykochemicznych (z zakresu „warunki ogólne”), spośród których 15 jest 

uwzględnianych w Rozporządzeniu. Przy uwzględnieniu zbadanych wskaźników jakości (tab. 68) 

można określić stan wód Drawy na stanowisku 6 jako dobry (przekroczona norma klasy I ze względu 

na niskie stężenie O2 rozp.). W roku 2015 na tym stanowisku wszystkie parametry mieściły się w 

klasie I. Obecnie na stanowiskach 11 i 12 wszystkie mierzone parametry mieściły się w klasie I – stan 

bardzo dobry, podczas gdy w roku 2015 na obu stanowiskach występowało przekroczenie normy 

zasadowości (stan dobry). Stan wód Grabowej, podobnie jak w roku 2015, ze względu na 

przekroczenia (nieznaczne) normy klasy I w przypadku zasadowości i fosforanów należy określić jako 

dobry. 

Właściwości fizykochemiczne wód Drawy i Grabowej na porównywanych stanowiskach 

pomiarowych można określić jako stabilne w czasie, należy jednak mieć na uwadze wyrywkowy 

charakter porównania (po jednej próbce w odstępie 5 lat). 
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Ryc. 64a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 6 

Drawa Rościn Most w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 64b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 6 

Drawa Rościn Most w roku 2015 i 2020 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

PO4
3-

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

NO3
-

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

NO2
-

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

K+

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

NH4
+

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

SiO2zjon.

0

2

4

6

8

10

12

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

O2 rozp.

0

1

2

3

4

5

6

2015 2020

[m
g 

d
m

-3
]

zawiesina



162 
 

 

Ryc. 65a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 11 

Drawa Sitnica Biwak w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 65b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 11 

Drawa Sitnica Biwak w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 66a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 12 

Drawa Most do Moczeli w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 66b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 12 

Drawa Most do Moczeli w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 67a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Grabowej na stanowisku pomiarowym 31 

Grabowa Chomiec w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 67b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Grabowej na stanowisku pomiarowym 31 

Grabowa Chomiec w roku 2015 i 2020 

Tab. 69. Jakość wód Drawy (stanowiska 6, 11, 12) i Grabowej (stanowisko 31) na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 
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6.3. Nowe stanowiska monitoringu „0” 

6.3.1. Warunki  siedliskowe dla rozwoju roślinności wodnej 

W sierpniu 2020 w ramach zadania D2 przeprowadzono również obserwacje na nowych 

stanowiskach, wskazanych przez Zamawiającego, które można uznać za nowe stanowiska 

monitoringu „0”. Są to stanowiska na Drawie: 15 Drawa Stare Osieczno, 16 Drawa Przeborowo, 17 

Drawa Nowe Bielice i na Grabowej stanowisko 32 Grabowa Buszyno. Dla stanowisk tych 

opracowano karty obserwacji wg takich samych zasad jak dla stanowisk monitoringu „0” z roku 2015 

i monitoringu powtórzonego w roku 2020. Ocena jest oparta o metody zmodyfikowane i uzupełnione 

o elementy wynikające z doświadczeń i obserwacji wykonawców oraz wskazówek i sugestii 

Zleceniodawcy. W efekcie tych zmian ocena warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej 

reprezentatywnej dla siedliska przyrodniczego 3260 została wykonana indywidualnie na każdym 

stanowisku na podstawie wybranych wskaźników – co nie zawsze było zgodne z metodyką GIOŚ-u. 

 

Tab. 70. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 15 Drawa 

Stare Osieczno 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka / Nr  - nazwa odcinka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 15 Drawa Stare Osieczno  

Data obserwacji 4.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 5 

Hildenbrandia rivularis  5 

Sagittaria sagittifolia  6 

Berula erecta   3 

Phragmites australis  1 

Fontinalis antipyretica  4 

Elodea canadensis  1 

Mentha aquatica   1 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Alisma plantago-aquatica  1 

Lemna minor   5 

Spirodela polyrhiza  2                   

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 

3260 

Ranunculus pseudofluitans  5 

 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne 

dla siedliska 3260 – inne  
Hildenbrandia rivularis  3 

Berula erecta 3 

Fontinalis antipyretica 4 

FV 

Materiał dna koryta  
piasek i żwir, miejscami kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego  
MIR = 42,68/II klasa stanu ekolog. FV 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską  1 FV 

Typy przepływów  wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i 

występowanie zastoisk niewielkie zastoiska przy brzegach FV 

Naturalne elementy 

morfologiczne  Zwalone drzewa FV 
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Zacienienie rzeki  
60% U1 

Gatunki inwazyjne  
brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 

 
FV  

Perspektywy ochrony   
FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
obecne 

Występowanie skupień gąbek (Spongilla sp.) nieliczne 

Przekształcenia przez bobry widoczne, bez wpływu na stan siedliska 

Ocena ogólna: Stanowisko z dość licznym włosienicznikiem (Ranunculus pseudofluitans – wskazana 

weryfikacja pod kątem najnowszych ujęć taksonomicznych) oraz innymi gatunkami wskaźnikowymi 

siedliska.  Stan ekologiczny rzeki na tym odcinku jest dobry (II klasa stanu ekologicznego), a stan 

siedliska 3260 na podstawie wszystkich pozostałych parametrów należy ocenić jako właściwy (FV) z 

licznymi naturalnymi elementami hydromorfologicznymi. 

 

 

Fot. 83. Koryto rzeki na stanowisku 15 Drawa Stare Osieczno. Płaty Sagittaria sagittifolia przy lewy 

brzegu rzeki 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 
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Ryc. 68. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 15 Drawa Stare 

Osieczno na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczyste dno koryta, 3 – szerokie dno doliny 

rzecznej, 4 – słabe zasilanie koryta rzeki, 5 – Ranunculus pseudofluitans, 6 – Berula erecta, 7 – 

Sagittaria sagittifolia, 8 – łąka, 9 – las, 10 – zabudowa, 11 - szosa, 12 – most, P – profil poprzeczny 

koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 84. Płaty Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 15 Drawa Stare Osieczno 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 

 

 

Fot. 85. Krasnorost Hildenbrantia rivularis i mech Fontinalis antypiretica na stanowisku 15 Drawa 

Stare Osieczno 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 
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Tab. 71. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 16 Drawa 

Przeborowo 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 16 Drawa Przeborowo 

Data obserwacji 4.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 8 

Ranunculus trichophyllus  3 

Hildenbrandia rivularis  5 

Sagittaria sagittifolia  1 

Potamogeton pectinatus  3 

P. perfoliatus   4 

Berula erecta   5 

Butomus umbellatus  3 

Veronica anagallis-aquatica 3 

Veronica beccabunga  2 

Elodea canadensis  2 

Lemna minor   4 

Spirodella polyrhiza  2 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
Ranunculus pseudofluitans 8 

Ranunculus trichophyllus 3 

 

FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne  

Hildenbrandia rivularis  5 

Berula erecta   5 

Veronica anagallis-aquatica   3 

Veronica beccabunga   2 

FV 

Materiał dna koryta  
piasek i żwir, miejscami kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego  
MIR = 45,88/II klasa stanu ekologicznego FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską  
2 FV 

Typy przepływów  wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne  liczne FV 

Zacienienie rzeki  15% FV 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 

dobrze wykształcone zbiorowisko 

włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 
FV 

Perspektywy ochrony  
 FV 

Parametry dodatkowe 
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Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Euchydatia sp., 

Spongilla sp.) 
brak 

Przekształcenia przez bobry widoczne, bez wpływu na stan siedliska 

Ocena ogólna: Bardzo malowniczy odcinek rzeki Drawy w jej dolnym biegu z licznym 

występowaniem włosieniczników – stwierdzono występowanie co najmniej 2 gatunków – planowana 

weryfikacja pod kątem najnowszych ujęć taksonomicznych. Stan ekologiczny rzeki na tym odcinku 

jest dobry (II klasa stanu ekologicznego), a stan siedliska 3260 należy ocenić jako właściwy (FV), z 

licznymi naturalnymi elementami hydromorfologicznymi. Wszystkie analizowane parametry i 

wskaźniki przyjmują wartości wskazujące na stan właściwy (FV) siedliska. Odcinek rzeki na tym 

stanowisku  należy traktować jako referencyjny dla siedliska przyrodniczego 3260.   
 

 

Fot. 86. Koryto rzeki na stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 
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Ryc. 69. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 16 Drawa 

Przeborowo na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczyste dno koryta, 3 – szerokie dno doliny 

rzecznej, 4 – odsypy, 5 – Ranunculus sp., 6 – Hildenbrandia rivularis + Fontinalis antipyretica, 7 – 

Berula erecta, 8 – drzewa w korycie rzeki, 9 – łąka, 10 – las, 11 – zakrzaczenia, P – profil poprzeczny 

koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 87. Płaty Ranunculus sp. na stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 

 

 

Fot. 88. Ranunculus sp.,  krasnorost Hildenbrantia rivularis i mech Fontinalis antypiretica na 

stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020  
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Tab. 72. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 17 Drawa 

Nowe Bielice 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 17 Drawa Nowe Bielice  

Data obserwacji 4.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 6 

Ranunculus trichophyllus  4 

Hildenbrandia rivularis  5 

Potamogeton pectinatus  3 

P. perfoliatus   2 

Berula erecta   3 

Sparganium emersum  2 

Fontinalis antipyretica  4 

Lemna minor   3 

Spirodella polyrhiza  2 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
Ranunculus pseudofluitans   6 

Ranunculus trichophyllus 4 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne  
Hildenbrandia rivularis  5 

Berula erecta 3 

Fontinalis antipyretica     4 

FV 

Materiał dna koryta  
zamulony piasek, miejscami kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego  48,17/I FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską  
brak FV 

Typy przepływów  wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne  liczne FV 

Zacienienie rzeki  15% FV 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 

dobrze wykształcone zbiorowisko 

włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis) 
FV 

Perspektywy ochrony  
 FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
liczne 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Euchydatia sp., 

Spongilla sp.) 
brak 

Przekształcenia przez bobry widoczne, bez wpływu na stan siedliska 
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Ocena ogólna: Stanowisko w przyujściowym odcinku rzeki Drawy z licznym występowaniem 

włosieniczników. Ze względu na dużą głębokość wody roślinność występuje  wzdłuż brzegów. Są to 

typowe gatunki dla siedliska 3260. Podobnie jak na wyżej położonym stanowisku w rejonie 

Przeborowa stwierdzono występowanie co najmniej 2 gatunków włosieniczników. Odcinek rzeki na 

tym stanowisku  jest typowym przykładem  siedliska przyrodniczego 3260 w rzece o dość dużej 

objętości wód.  Stan ekologiczny na tym odcinku jest bardzo dobry (I klasa stanu ekologicznego). Stan 

siedliska 3260 należy ocenić jako właściwy (FV) -  wszystkie analizowane parametry i wskaźniki 

przyjmują wartości wskazujące na stan właściwy (FV) siedliska , pomimo widocznego na tym odcinku 

przekształcenia w przeszłości koryta rzeki – modyfikacje brzegów i pogłębienie koryta do celów 

żeglugowych (patrz fot. 89). 

 

 

 

Fot. 89. Koryto rzeki na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 
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Ryc. 70. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 17 Drawa Nowe 

Bielice na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczyste dno koryta, 3 – krawędzie erozyjne, 

4 – Ranunculus sp., 5 – Berula erecta, 6 – pole, 7 – zakrzaczenia, P – profil poprzeczny koryta (RB – 

brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 90. Płaty Ranunculus sp. przy brzegu koryto rzeki na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 

 

 

Fot. 91. Ranunculus sp. i Hildenbrantia rivularis na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

fot. R. Piotrowicz, 4.08.2020 
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Tab. 73. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 32 Grabowa 

Buszyno 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Grabowa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 32 Grabowa Buszyno 

Data obserwacji 5.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 5 

Berula erecta   3 

Fontinalis antipyretica  5 

Hildenbradia rivularis  6 

Potamogeton pectinatus  1 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
Ranunculus pseudofluitans 5 

 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne  
Berula erecta   3 

Fontinalis antipyretica   5 

Hildenbradia rivularis   6 

FV 

Materiał dna koryta  kamienisto-żwirowe, piaszczysto-

gliniaste. 
FV 

Ocena stanu ekologicznego  MIR = 57,8/I klasa stanu ekologicznego FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską  
brak FV 

Typy przepływów  wartki, rwący FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk 
brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne  
zwalone drzewa, odsypy meandrowe FV 

Zacienienie rzeki  65% U1 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  dopływy ścieków gospodarczych z 

okolicznych zabudowań 
U1 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 

zagrożone zbiorowisko ze związku 

(Ranunculion fluitantis) 
U1 

Perspektywy ochrony  
 

U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
nieliczne 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Euchydatia sp., 

Spongilla sp.) 
brak 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna: Zagrożone – poddane silnej antropopresji (ścieki komunalne, zabudowa gospodarcza 

dochodząca do cieku itp.) -  siedlisko 3260. Stwierdzono dość liczne występowanie - ale ograniczone 

do krótkiego odcinka cieku - 1 gatunku włosienicznika Ranunculus pseudofluitans (identyfikacja na 

podstawie cech morfologicznych – wymaga weryfikacji). Stan ekologiczny rzeki na tym odcinku na 
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podstawie MIR jest bardzo dobry (I klasa stanu ekologicznego).  Liczne są też naturalne elementy 

hydromorfologiczne. Jednak  stan siedliska 3260 należy ocenić jako niezadawalający (U1) z powodu 

widocznego zanieczyszczenia i przekształcenia koryta rzeki.  

 

 

Fot. 92. Koryto rzeki na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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Ryc. 71. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 32 Grabowa 

Buszyno na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczysto-żwirowe dno koryta, 3 – gliniaste 

dno rzeki, 4 – silne zasilanie koryta rzeki, 5 – Ranunculus pseudofluitans, 6 – Fontinalis antipyretica, 

7 – Hildenbrandia rivularis, 8 – drzewa w korycie rzeki, 9 – dopływ, 10 – pole, 11 - łąka, 12 – las, 13 

– zakrzaczenia, 14 – zabudowa, 15 – szosa, 16 – droga lokalna, 17 – most, P – profil poprzeczny 

koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 93. Płat Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 

 

 

Fot. 94. Płat Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 

  



184 
 

6.3.2. Warunki hydrochemiczne 

Badania właściwości fizykochemicznych wód Drawy i Grabowej w ramach nowych stanowisk 

monitoringu „0” przeprowadzono na 4 nowych odcinkach: 15 Drawa Stare Osieczno, 16 Drawa 

Przeborowo, 17 Drawa Nowe Bielice oraz 32 Grabowa Buszyno. 

Wody na każdym ze stanowisk wykazały typ hydrogeochemiczny wg klasyfikacji 

Szczukariewa-Prikłońskiego (Macioszczyk, Dobrzyński 2007) prosty HCO3
-
 - Ca

2+
. Wartości pH 

badanych wód (Drawa: od 8,01 do 8,11, Grabowa: 7,96) były na poziomie wskazującym na odczyn 

słabozasadowy wg klasyfikacji Pazdry i Kozerskiego (1990). Wody Drawy i Grabowej na badanych 

stanowiskach są średniozmineralizowane. Mineralizacja wód Drawy wynosiła w kolejnych punktach: 

276, 280 i 283 mg dm
-3

, Grabowej – 309 mg dm-
3
. 

We wszystkich punktach pomiarowych notowano dobre warunki tlenowe: stężenie tlenu 

rozpuszczonego dla Drawy mieściło się w przedziale 8-9 mg dm
-3

, w Grabowej wynosiło 9,1 mg dm
-3

. 

Przeprowadzone badania wykazują, że na odcinku od Starego Osieczna, poprzez Przeborowo, 

po Nowe Bielice chemizm wód Drawy, mimo znacznego wzrostu przepływu (o 51% na odcinku Stare 

Osieczno – Nowe Bielice), jest niemal niezmienny (ryc. 72, tab. 74)). Obserwowano jedynie bardzo 

niewielki wzrost stężeń poszczególnych jonów wzdłuż profilu.  

Wyniki badań Grabowej wskazują na stabilność chemiczną wód w ujęciu przestrzennym. Przy 

porównaniu stanowisk 32 Grabowa Buszyno i 31 Grabowa Chomiec zauważa się kilkuprocentowe 

wzbogacenie wód rzecznych w podstawowe składniki jonowe. Jednocześnie zmianom towarzyszy 

wzrost przepływu o 55%. Większe zmiany pomiędzy stanowiskami Buszyno i Chomiec dotyczą 

składników biogennych: stężenie NO3
-
 rośnie o 27%, PO4

3-
 o 35%, z kolei stężenie NH4

+
 o 29% 

maleje. 

Wyniki badań chemizmu wód Drawy i Grabowej poddano klasyfikacji (tab. X) wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 257).  Przy uwzględnieniu 

zbadanych wskaźników jakości (tab. 75) można określić stan wód Drawy na stanowiskach 15, 16, 17 

jako bardzo dobry. Stan wód Grabowej, ze względu na przekroczenie (nieznaczne) normy klasy I w 

przypadku zasadowości, należy określić jako dobry. 

 

 

Ryc. 72. Skład jonowy wód Drawy na stanowiskach: 15 Drawa Stare Osieczno, 16 Drawa 

Przeborowo, 17 Drawa Nowe Bielice oraz Grabowej na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 
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Tab. 74. Parametry fizykochemiczne wód Drawy w punktach pomiarowych 15, 16, 17 oraz Grabowej 

w punkcie pomiarowym 32 

Stanowisko 

pomiarowe 

15 16 17 32 

Drawa 

Stare Osieczno 

Drawa 

Przeborowo 

Drawa 

Nowe Bielice 

Grabowa 

Buszyno 

DATA  2020-08-04 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 

Temp. 
o
C 18,0 18,1 18,2 11,8 

O2 rozp. % 84,0 87,0 94,7 82,7 

O2 rozp. mg dm
-3

 8,0 8,3 9,0 9,1 

SEC µS cm
-1

 366 381 383 409 

pH - 8,01 8,07 8,11 7,96 

ORP w. 
mV 

177 156 164 139 

ORP o. 124 102 -86 42 

HCO3
-
 

mg dm
-3

 

167,19 169,02 170,24 186,71 

Cl
-
 12,17 12,60 12,63 9,08 

SO4
2-

 21,05 21,39 21,47 24,01 

PO4
3-

 0,16 0,18 0,19 0,17 

NO3
-
 1,15 1,17 1,19 3,77 

NO2
-
 0,060 0,040 0,035 0,100 

Ca
2+

 51,50 51,90 53,11 60,12 

Mg
2+

 5,15 5,43 5,44 5,43 

Na
+
 8,60 8,86 8,74 6,47 

K
+
 1,39 1,46 1,50 1,26 

NH4
+
 0,08 0,05 0,06 0,54 

SiO2 7,35 8,10 8,00 11,40 

Feog. 0,098 0,197 0,108 0,252 

Zawiesina 5,4 5,6 3,2 7,6 

Przepływ m
3
 s

-1 9,35 13,45 14,21 1,38 

 
Tab. 75. Jakość wód Drawy (stanowiska 15, 16, 17) i Grabowej (stanowisko 32) na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 

 

STAN 

FIZYCZNY 

WAR. 

TLEN 
ZASOLENIE ZAKWASZENIE 

WARUNKI 

BIOGENNE 

klasa temp. zawiesina 
O2 

rozp. 
SEC 

subst. 

rozp. 
SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ 
Tog 

(CaCO3) 
pH 

zasad. 

(CaCO3) 

N-

NH4
+ 

N-

NO3
- 

PO4
3- 

oC mg dm-3 
µS 

cm-1 
mg dm-3 - mg dm-3 

15 18,0 5,4 8,0 366 276 21,05 12,17 51,50 5,15 149,7 8,01 133,7 0,06 0,26 0,16 I 

16 18,1 5,6 8,3 381 280 21,39 12,60 51,90 5,43 151,8 8,07 135,0 0,04 0,26 0,18 I 

17 18,2 3,2 9,0 383 283 21,47 12,63 53,11 5,44 154,9 8,11 136,8 0,05 0,27 0,19 I 

32 11,8 7,6 9,1 409 309 24,01 9,08 60,12 5,43 172,3 7,96 151,9 0,42 0,85 0,17 II 
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6.4. Ocena stanu warunków siedliskowych na wybranych stanowiskach  

W ramach zadania D2 przeprowadzono również dla stanowisk wskazanych przez 

Zamawiającego ocenę stanu warunków siedliskowych z uwzględnieniem oddziaływań 

antropogenicznych, głównie biwaków dla kajakarzy i towarzyszącej im infrastruktury. Ocenę taką 

wykonano dla 4 stanowisk na Drawie: 7 Drawa Drewniany Most, 8 Drawa Drawnik, 9 Drawa 

Barnimie i 10 Drawa Zatom Most. Dla stanowisk tych opracowano karty obserwacji wg takich 

samych zasad jak dla stanowisk monitoringu „0” z roku 2015 i monitoringu powtórzonego w roku 

2020. Ocena jest oparta o metody zmodyfikowane i uzupełnione o elementy wynikające z 

doświadczeń i obserwacji wykonawców oraz wskazówek i sugestii Zleceniodawcy. W efekcie tych 

zmian ocena warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej reprezentatywnej dla siedliska 

przyrodniczego 3260 została wykonana indywidualnie na każdym stanowisku na podstawie 

wybranych wskaźników – co nie zawsze było zgodne z metodyką GIOŚ-u. 

 
Tab. 76. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 7 Drawa 

Drewniany Most 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 7 Drawa Drewniany Most   

Data obserwacji 12.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Nuphar lutea f. submersa  7 

Sagittaria sagittifolia  8 

Lemna minor   4 

Spirodela polyrrhiza  2 

Berula erecta   4 

Sium latifolium   1 

Ceratophyllum demersum  4 

Myriophyllum spicatum  3 

Hildenbrandia rivularis  2 

Rorippa amphibia  3 

Spharganium  erectum  1 

Phragmites australis  3 

Carex acuta   3 

Glyceria maxima   2 

Cicuta virosa   1 

Mentha aquatica   2 

 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena 

wskaźnika  

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 brak 

 
U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne  
Berula erecta  4 

Hildenbrandia rivularis 2 
FV 

Materiał dna koryta  osady organiczne U2 

Ocena stanu ekologicznego  
34,76/III U1 

Pokrycie stanowiska przez moczarkę 

kanadyjską Elodea canadensis 
brak FV 
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Typy przepływów  słaby U2 

Modyfikacje koryta rzeki, piętrzenie wód i 

występowanie zastoisk 
widoczne modyfikacje – pole biwakowe, 

most 
U1 

Naturalne elementy morfologiczne  
brak FV 

Zacienienie rzeki  
25% FV 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  
niewidoczne FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej  

brak włosieniczników, obecne nielicznie inne 

gat. wskaźnikowe 
U1 

Perspektywy ochrony  
 U1 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; niewiele martwych 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Ephydatia sp., 

Spongilla sp.) brak 

Przekształcenia przez bobry niewielkie 

Ocena ogólna: Stanowisko położone przy ujściu Drawy do jeziora Grażyna w Drawnie. Spowolniony 

przepływ i podłoże organiczne powodują, że na stanowisku tym występuje dużo gatunków roślin 

typowych dla żyznych wód stojących – zarówno wynurzonych, o liściach pływających  jak i 

zanurzonych. Gatunki reofilne reprezentowane nielicznie tylko przez Berula erecta – przy brzegach - i 

Hildenbrandia rivularis – na kamieniach w pobliżu drewnianego mostu.  Stan ekologiczny został 

oceniony – podobnie jak w trakcie monitoringu „0” - na umiarkowany (III klasa stanu ekologicznego), 

a rzekę na tym odcinku należy uznać za nie spełniającą kryteriów siedliska 3260. Na brzegu obok 

stanowiska znajduje się biwak przeznaczony głównie dla kajakarzy i leśny parking. Miejsce biwakowe 

jest dobrze zagospodarowane. Obecność nowych wiat i innych drobnych elementów infrastruktury 

turystycznej sprzyja utrzymaniu ładu w miejscu obozowania. Pomost do slipowania kajaków 

ogranicza rozdeptywanie brzegu przez turystów. Most na rzece jest w bardzo złym stanie technicznym 

i może wkrótce stanowić zagrożenie dla osób z niego korzystających jak i dla kajakarzy. Wskazany 

jest generalny remont lub budowa nowego mostu. W bardzo złym stanie jest polna droga stanowiąca 

jedyny szlak dojazdu do biwaku i parkingu leśnego.  
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Ryc. 73. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 7 Drawa 

Drewniany Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – organiczne dno koryta, 3 – szerokie dno doliny 

rzecznej, 4 – drenaż wody z koryta rzeki, 5 – Berula erecta, 6 – Hildenbrandia rivularis, 7 – Nuphar 

lutea, 8 – Sagittaria sagittifolia, 9 – las, 10 – roślinność szuwarowa, 11 – droga lokalna, 12 – most, P 

– profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 

 

 



189 
 

 

Ryc. 74. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 7 Drawa 

Drewniany Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – organiczne dno koryta, 3 – szerokie dno doliny 

rzecznej, 4 – drenaż wody z koryta rzeki, 5 – Berula erecta, 6 – Hildenbrandia rivularis, 7 – Nuphar 

lutea, 8 – Sagittaria sagittifolia, 9 – las, 10 – roślinność szuwarowa, 11 – droga lokalna, 12 – most, 13 

– biwak, parking, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 95. Koryto rzeki na stanowisku 7 Drawa Drewniany Most 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020 

 

 

Fot. 96. Infrastruktura turystyczna na stanowisku 7 Drawa Drewniany Most 

fot. G. Szpikowska, 12.08.2020 
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Tab. 77. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 8 Drawa 

Drawnik 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka / Nr  - nazwa odcinka Drawa/ 8 – Drawnik 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 8 – Drawnik powyżej mostu   

Data obserwacji 12.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Hildenbrandia rivularis  5 

Sagittaria sagittifolia  4 

Nuphar lutea f. submersa  4 

Veronica anagallis-aquatica 1 

Phalaris arundinacea  3 

Sparganium erectum  2 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników charakterystyczne 

dla siedliska 3260 
brak 

 
U2 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla siedliska 

3260 – inne  

Hildenbrandia rivularis  5 

Veronica anagallis-aquatica    1 

 

FV 

Materiał dna koryta  kamienisto-żwirowe FV 

Ocena stanu ekologicznego  MIR = 40,71/ II klasa stanu 

ekologicznego 
FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską  
brak FV 

Typy przepływów  wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne  liczne FV 

Zacienienie rzeki  50% FV 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 
 FV 

Perspektywy ochrony  
w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
martwe, liczne 

Występowanie skupień gąbek (z Euhydatia sp., Spongilla sp.) niewidoczne 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 
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Ocena ogólna: Stanowisko położone w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego o stanie 

ekologicznym rzeki na podstawie badań MIR na tym odcinku dobrym (II klasa stanu ekologicznego), 

pomimo niewielkiej liczby stwierdzonych gatunków roślin. W trakcie badań monitoringowych 

odnotowano wyraźne zielone zabarwienie wody i małą jej przeźroczystość – wpływ wyżej położonych 

jezior Grażyna i Adamowo. Obok stanowiska znajduje się, w zaadaptowanym, murowanym budynku 

gospodarczym, biwak i dobrze przygotowane stanowiska edukacyjne. Infrastruktura miejsca 

biwakowego ogranicza negatywny wpływ turystów otoczenie rzeki. Pomost i slip dla kajaków 

przyczynia się do ograniczenia rozdeptywania brzegów. 

  

 

Fot. 97. Widok na rzekę i most drogowy przy stanowisku 8 Drawa Drawnik 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020 
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Ryc. 75. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 8 Drawa Drawnik 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu 2 roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – organiczne dno koryta, 3 – kamienie, 4 – stok 

doliny rzecznej, 5 – drenaż wody z koryta rzeki, 6 – Hildenbrandia rivularis, 7 – małże, 8 – pole orne, 

9 – nieużytki, 10 – las, 11 – drzewa w korycie rzeki, 12 – zabudowa, 13 – szosa, 14 – droga lokalna, 

15 – most, 16 – pomost, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 76. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 8 Drawa Drawnik 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu 2 roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – organiczne dno koryta, 3 – kamienie, 4 – stok 

doliny rzecznej, 5 – drenaż wody z koryta rzeki, 6 – Sagittaria sagittifolia, 7 - Nuphar lutea , 8 - 

Hildenbrandia rivularis, 9 – małże, 10 – pole orne, 11 – nieużytki, 12 – las, 13 – drzewa w korycie 

rzeki, 14 – zabudowa, 15 – szosa, 146– droga lokalna, 17 – most, 18 – pomost, P – profil poprzeczny 

koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 98. Rwący przepływ pod mostem na stanowisku 8 Drawa Drawnik; na kamieniach występuje 

krasnorost Hildenbrantia rivularis 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020 

 

 
Fot. 99. Stanowisko 8 Drawa Drawnik – przystań dla kajakarzy (pomost i slip) na prawym brzegu 

rzeki przed mostem 

fot. G. Szpikowska, 12.08.2020 
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Tab. 78. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 9 Drawa 

Barnimie 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 9 Drawa Barnimie   

Data obserwacji 12.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus trichophyllus  3 

Potamogeton perfoliatus  3 

Sagittaria sagittifolia  6 

Hildenbrandia rivularis  3 

Fontinalis antipyretica  6 

Sparganium emersum  3 

Mentha aquatica   2 

Rorippa amphibia  2 

Nuphar lutea   3 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 Ranunculus trichophyllus  3 FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne  Hildenbrandia rivularis  3 

Fontinalis antipyretica 6 
FV 

Materiał dna koryta  piasek i żwir, miejscami kamienie FV 

Ocena stanu ekologicznego  MIR = 48,57/I klasa FV 

Pokrycie transektu przez moczarkę 

kanadyjską  
brak FV 

Typy przepływów  wartki FV 

Spiętrzenie wód rzeki i występowanie 

zastoisk brak FV 

Naturalne elementy morfologiczne  
liczne FV 

Zacienienie rzeki  
55% U1 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 
 FV 

Perspektywy ochrony  w granicach Drawieńskiego Parku 

Narodowego 
FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych ławic 

muszlowych; 
niewidoczne 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Ephydatia sp., 

Spongilla sp.) 
niewidoczne 



197 
 

Przekształcenia przez bobry niewidoczne 

Ocena ogólna: Stanowisko położone w granicach DPN-u, o stanie ekologicznym rzeki na tym 

odcinku bardzo dobrym (I klasa stanu ekologicznego), a stan siedliska 3260 należy ocenić jako 

właściwy (FV), czego przejawem jest występowanie włosieniczników (Ranunculus trichophyllus – 

wymaga weryfikacji genetycznej) oraz innych gatunków wskaźnikowych dla siedliska.  Stan siedliska 

na tym odcinku wymaga stałego monitoringu ze względu na nasiloną antropopresję – most drogowy, 

pole biwakowe, miejsce parkowania, zabudowę i przekształcenia brzegów. Na brzegu znajduje się 

pomost, pomimo tego brzeg rzeki jest znacząco rozdeptywany.  

 

 

Fot. 100. Umocniony narzutem kamiennym brzeg koryta, dalej miejsce postojowe i wiata na 

stanowisku  9 Drawa Barnimie 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020 
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Ryc. 77. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 9 Drawa Barnimie 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczysto-żwirowe z kamieniami dno koryta, 

3 – odsypy, 4 – krawędzie erozyjne, 5 – drenaż wody z koryta rzeki, 6 – Ranunculus trichophyllus, 7 – 

Fontinalis antipyretica, 8 – Hildenbrandia rivularis, 9 – małże, 10 – pole orne, 11 – nieużytki, 12 – 

łąka, 13 – las, 14 – drzewa w korycie rzeki, 15 – zakrzaczenia, 16 – zabudowa, 17 – szosa, 18 – droga 

lokalna, 19 – most, 20 – pomost, P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 78. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 9 Drawa Barnimie 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – piaszczysto-żwirowe z kamieniami dno koryta, 

3 – odsypy, 4 – krawędzie erozyjne, 5 – drenaż wody z koryta rzeki, 6 – Ranunculus trichophyllus, 7 – 

Fontinalis antipyretica, 8 – Hildenbrandia rivularis, 9 – Sagittaria sagittifolia, 10 - małże, 11 – pole 

orne, 12 – nieużytki, 13 – łąka, 14 – las, 15 – drzewa w korycie rzeki, 16 – zakrzaczenia, 17 – 

zabudowa, 18 – szosa, 19 – droga lokalna, 20 – most, 21 – pomost, P – profil poprzeczny koryta (RB – 

brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot.  101. Zabezpieczenie przed erozją boczną brzegów koryta rzeki poniżej mostu drogowego na  

stanowisku  9 Drawa Barnimie 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020 

 

 

Fot. 102. Widok na koryto rzeki na stanowisku  9 Drawa Barnimie; brzeg wydeptany przez turystów i 

osoby wypoczywające nad wodą 

fot. R. Piotrowicz, 12.08.2020  
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Tab. 79. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 9 Drawa 

Barnimie 

Ogólne informacje o stanowisku monitoringowym 

Rzeka Drawa 

Nr i  nazwa/opis stanowiska 10 Drawa Zatom Most  

Data obserwacji 11.08.2020 

Zdjęcie fitosocjologiczne - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 9-cio stopniowej skali MIR 

Ranunculus pseudofluitans 5 

Potamogeton  perfoliatus  4 

P. crispus   3 

Sagittaria sagittifolia  6 

Fontinalis antypiretica  5 

Hildenbrandia rivularis  4 

Elodea canadensis  2 

Parametry i wskaźniki  Wartość lub opis wskaźnika  Ocena wskaźnika  

Gatunki włosieniczników 

charakterystyczne dla siedliska 3260 

Ranunculus pseudofluitans   6 

 
FV 

Gatunki wskaźnikowe i istotne dla 

siedliska 3260 – inne  

Hildenbrandia rivularis 4 

Fontinalis antypiretica 5 
FV 

Materiał dna koryta  kamienisto-żwirowo i piaszczyste FV 

Ocena stanu ekologicznego  51,48/I FV 

Pokrycie stanowiska przez moczarkę 

kanadyjską Elodea canadensis 
2 FV 

Typy przepływów  rwący FV 

Modyfikacje koryta rzeki, piętrzenie 

wód i występowanie zastoisk 
binduga U1 

Naturalne elementy morfologiczne  odsypy meandrowe, podmyte skarpy brzegowe FV 

Zacienienie rzeki  40% FV 

Gatunki inwazyjne  brak FV 

Ścieki  brak FV 

Ogólnie struktura i funkcje rzeki 

włosienicznikowej 

występuje 1 gatunek włosieniczników i inne 

gatunki wskaźnikowe dla siedliska 
FV 

Perspektywy ochrony 
obszar PLH „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, 

Drawieński Park Narodowy 
FV 

Parametry dodatkowe 

Występowanie dużych małży (Unionidae) oraz martwych 

ławic muszlowych; 
brak muszli małży 

Występowanie skupień gąbek (z rodzajów Ephydatia sp., 

Spongilla sp.) 
niewidoczne 
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Przekształcenia przez bobry brak 

Ocena ogólna: Stanowisko z dość licznym włosienicznikiem (Ranunculus pseudofluitans – wskazana 

weryfikacja pod kątem najnowszych ujęć taksonomicznych), ale też z udziałem pospolitych gatunków 

rdestnic. Jednak stan ekologiczny rzeki na tym odcinku jest bardzo dobry (I klasa stanu 

ekologicznego), a stan siedliska 3260 należy ocenić jako właściwy (FV) z licznymi naturalnymi 

elementami hydromorfologicznymi. Miejsce jest jednak narażone na pewną presję antropogeniczną: 

most drogowy, parking leśny i niewielka infrastruktura turystyczna (wiata, WC). Na brzegu, pomimo 

pomostu i slipu, liczne ślady wydeptywania roślinności i rozdeptywania. 

 

 

Fot. 103. Widok na koryto rzeki powyżej mostu drogowego na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 
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Ryc. 79. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 10 Drawa Zatom 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – kamienisto-żwirowo-piaszczyste dno koryta, 3 

– odsypy, 4 – krawędzie erozyjne, 5 – stok doliny rzecznej, 6 – szerokie dno doliny rzecznej, 7 – słabe 

zasilanie koryta rzeki, 8 – Ranunculus trichophyllus, 9 – Hildenbrandia rivularis, 10 – las, 11 – 

drzewa w korycie rzeki, 12 – szosa, 13 – droga lokalna, 14 – most, 15 – pomost, P – profil poprzeczny 

koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 

źródło: Szpikowski i in. 2015 
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Ryc. 80. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 10 Drawa Zatom 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

1 – punkty wyznaczające odcinek monitoringowy, 2 – kamienisto-żwirowo-piaszczyste dno koryta, 3 

– odsypy, 4 – krawędzie erozyjne, 5 – stok doliny rzecznej, 6 – szerokie dno doliny rzecznej, 7 – słabe 

zasilanie koryta rzeki, 8 – Ranunculus pseudofluitans, 9 – Hildenbrandia rivularis, 10 – las, 11 – 

drzewa w korycie rzeki, 12 – szosa, 13 – droga lokalna, 14 – most, 15 – pomost, 16 – biwak, parking, 

P – profil poprzeczny koryta (RB – brzeg prawy, LB – brzeg lewy) 
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Fot. 104. Koryto rzeki i most drogowy na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

fot. R. Piotrowicz, 11.08.2020 

 

 
Fot. 105. Infrastruktura turystyczna na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

fot. G. Szpikowska, 11.08.2020 
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6.5. Ocena stanu siedliska 3260 na stanowiskach reintrodukcji rdestniczki gęstej 

(Groenlandia densa) 

6.5.1. Warunki siedliskowe 

Stanowisko 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 80. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Bobolice, Leśnictwo Kurowo Oddz. 260h 

Nazwa stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska  

Opis stanowiska 

Stanowisko na cieku o żwirowo-kamienistym dnie i stałym zasilaniu wodami 

naporowymi, w otoczeniu nasadzenie gospodarcze Picea abies i podrost 

Fagus sylvatica, wsiedlenia w lukach świetlnych. Głębokość cieku 7-13 cm, 

nurt wartki, średni przepływ wody, stałe zasilanie wodami naporowymi. 

Obszary chronione, na 

których jest stanowisko 
Dolina Radwi, Chotli i Chocieli PLH320022 

Współrzędne geograficzne 

stanowiska 
pozycja GPS N54 °2’46.5”   E16° 32’40.1” 

Charakterystyka siedliska 

gatunku na stanowisku 

Fragmentarycznie wykształcone siedlisko 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników” – ciek I rzędu, intensywnie zasilany wodami 

podziemnymi.  

Informacje o gatunku na 

stanowisku 

Wsiedlenie w ramach III etapu reintrodukcji (500 okazów/4 skupienia 

mocowane patykami) 

Obserwator Ryszard Piotrowicz, Józef Szpikowski, Grażyna Szpikowska  

Daty obserwacji 5.08.2020  

Fotografie Fot. 1-3 

 

Tab. 81. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 
Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 
Liczba osobników – kilkanaście skupień o 

powierzchni 0,1-0,5 m
2
 

FV  

    

FV 
Struktura 

Liczba osobników generatywnych – 5% FV 

Liczba osobników wegetatywnych – 95% 

Stan zdrowotny 
Bak śladów zgryzień, uszkodzeń mechanicznych, 

żerowania szkodników, patogenów. 

FV 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 25 m
2
 FV  

 

 

 

 

 

  U1 

Powierzchnia zajętego siedliska około 10 m
2
 FV 

Fragmentacja siedliska średnia FV 

Ocienienie stanowiska niewielkie FV 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Glyceria fluitans 30% 

Lemna minor 15% 

Berula erecta 10% 

Veronica anagallis-aquatica 15% 

Veronica becabunga 5% 

U1 

Głębokość wody w cieku 
0,1 – 0,15 m, nurt średnio intensywny, stabilny, 

całoroczny przepływ wody, nie zamarza zimą. 

FV 

Temperatura wody w cieku 10,9°C FV 

Osady organiczne 

Niewielka ilość osadów organicznych nie 

osadzających się na pędach rdestniczki, trochę 

rumoszu drzewnego.  

FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku 

Podłoże piaszczysto-żwirowo w górnej części 

biegu cieku, w dole przechodzi w kamienisto-

żwirowe 

FV 

Perspektywy ochrony Brak danych 

xx Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 
Brak 

Ocena globalna U1 
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Tab. 82. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 
Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
C - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie cieku, zmniejszenie 

zasilania wodami naporowymi, 

osłabienie tempa przepływu wody w 

cieku. 

K04.05 

Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

C - 
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę.  

 

Tab. 83. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 
Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa 

działalności 

Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

B01.01 

Zalesienie terenów 

otwartych (drzewa 

rodzime) 

B - Pogorszenie warunków świetlnych 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 

siedliska 

B - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie cieku, zmniejszenie 

zasilania wodami naporowymi, 

osłabienie tempa przepływu wody w 

cieku.  

K04.05 

Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w 

tym przez zwierzynę 

łowną) 

B - 
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę zwłaszcza w okresie zimy.  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) B - 

Gromadzenie się większej ilość materii 

organicznej pochodzącej z bujnej 

roślinności nadbrzeżnej wkraczającej do 

płytkiego cieku i prowadzącej do 

spowolnienia przepływu i eutrofizacji 

stanowiska. 

M01.02 
Susze i zmniejszenie 

opadów 
B - 

Zanik zasilania podziemnego wskutek 

suszy hydrogeologicznej może 

doprowadzić do zaniku warunków dla 

siedliska. 

 

Tab. 84. Inne informacje  dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – występowanie chronionego słodkowodnego krasnorostu 

Hildebrandtia rivularis na większości kamieni w cieku 

Inne obserwacje 

Niewielki ciek źródliskowy - stale zasilany wodami podziemnymi, w otoczeniu cieku 

małe kopuły źródliskowe i otwarte źródła. Bujnie rozwija się roślinność nadbrzeżna w 

otoczeniu i w górnej części biegu cieku, stanowiąc konkurencję dla rdestniczki (fot. 1). 

Rdestniczka występuje w nurcie i mimo płytkiej wody w cieku oraz konkurencji innych 

gatunków roślin rozwija długie i rozgałęzione pędy (fot. 2). Fragmenty pędów 

przenoszone w dół cieku znajdują dobre warunki do zakorzenienia się  i rozwoju na 

żwirowo-kamienistym dnie poniżej stanowisk wsiedlenia (fot. 4). Ostatni zakorzeniony 

okaz rdestniczki odnotowano około 150 m poniżej stanowiska wsiedlenia - współrzędne 

GPS N54 °2’46.82” E16° 32’39.90”. Nie odnotowano istotnego wpływu żerowania 

zwierzyny na stan siedliska. Ogólnie stan siedliska ze względu na wkraczanie do cieku i 

konkurencję wysokich bylin należy ocenić za niezadawalający (U1). 

Uwagi 

metodyczne 

Systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji należy prowadzić przez cały rok, 

z uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów. Należy rozważyć 

częściowe usuwanie konkurencyjnych, ekspansywnych, gatunków roślin wkraczających 

do cieku (wykaszanie) celem zmniejszenia zacienienia i konkurencji. 
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Tab.  85. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 
Data 5.08.2020 

Stanowisko 26 Radew Kurowo źródliska 

Siedlisko 
3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 15m
2
 

Zwarcie roślinności % 70% 

Liczba gatunków 7 

Groenlandia densa  6 

Berula erecta   4 

Hildenbrandia rivularis  7 

Veronica anagallis-aquatica 3 

Veronica beccabunga  3 

Lemna minor   5 

Lemna trisulca   3 

 

 

 
Fot.  106. Początkowy odcinek cieku ze stanowiskami reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia 

densa) na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Fot. R. Piotrowicz, 5.08,2020 
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Fot.  107. Koryto cieku z płatami rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 26 Radew 

Kurowo źródliska 

Fot. R. Piotrowicz, 5.08,2020 

 

 
Fot.  108. Środkowy odcinek cieku  - miejsce potencjalnej sukcesji rdestniczki gęstej (Groenlandia 

densa) na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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Stanowisko 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

 

Tab. 86. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Manowo, Leśnictwo Rosnowo Oddz. 624h. 

Nazwa stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Opis stanowiska 
Szerokie koryto Radwi, przy nowym moście w otwartym 

terenie 

Obszary chronione, na których jest stanowisko Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 

Współrzędne geograficzne stanowiska pozycja GPS N54°4’29.9ʺ  E16°17’42.9ʺ 

Charakterystyka siedliska gatunku na 

stanowisku 

W pełni wykształcone w nurcie rzeki Radwi siedlisko 3260 

„Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników” 

Informacje o gatunku na stanowisku 
Wsiedlenie w ramach II (50 okazów/2 skupienia)  i III etapu 

reintrodukcji (100 okazów/5 skupień) 

Obserwator 
Ryszard Piotrowicz, Józef Szpikowski, Grażyna 

Szpikowska  

Daty obserwacji 6.08.2020 

Fotografie Fot. 1-4 

 

Tab. 87. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 
Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 
Liczba osobników – 6 płatów 0,5-0,8 x 0,6-0,8 m, 

jeden płat 1,5 x 2,5 m 

FV  

   

  

   FV Struktura 
Liczba osobników generatywnych 5% FV 

Liczba osobników wegetatywnych – 95% 

Stan zdrowotny 
Bak śladów zgryzień, uszkodzeń mechanicznych, 

żerowania szkodników, patogenów 

FV 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 50-70 m
2
 FV  

 

 

 

 

 

FV 

Powierzchnia zajętego siedliska około 6 m
2
 FV 

Fragmentacja siedliska słaba FV 

Ocienienie stanowiska znikome FV 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Gluceria fluitans  5% 

Potamogeton crispus 10% 

Elodea canadensis 10% 

Berula erecta 10% 

Callitriche sp.1% 

Glony nitkowate 5% 

FV 

Głębokość wody w cieku 0,3 – 0,6 m, nurt wartki FV 

Temperatura wody w cieku 11,4°C FV 

Osady organiczne 

W strefie brzegowej zalega luźny muł 

organiczny, podatny na wymywanie przez wartki 

nurt, nie osadza się na pędach rdestniczki 

FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku 
Podłoże kamienisto-żwirowe, stabilne, elementy 

antropogeniczne (betonowe progi, cegły) 

FV 

Perspektywy ochrony Brak FV 

Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 

Systematyczne usuwanie nadmiernie 

rozrastającej się konkurencyjnej roślinności  

wodnej – Berula erecta, Elodea canadensis, 

Potamogeton crispus 

Ocena globalna FV 
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Tab. 88. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 
Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.04 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów 

burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych 

B - 

Potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń przy spuszczaniu wody ze 

zbiornika retencyjnego znajdującego się 

powyżej stanowiska 

I01 
Nierodzime gatunki 

zaborcze 
B - 

Rozwój konkurencyjnego gatunku obcego 

pochodzenia Elodea canadensis 

J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowanie wód - 

ogólnie 

B - 

Wielkość przepływu w korycie zależy od 

użytkowania systemu energetycznego. 

Okresowo koryto rzeki wykorzystywane 

jest do zrzutu wód w razie remontu lub 

awarii, co istotnie zmienia warunki, w tym 

termikę, trofię, ale także stan koryta. 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
C - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.01 Konkurencja A - 
Konkurencja ze strony innych gatunków 

wodnych roślin o pędach zanurzonych 

 

Tab. 89. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej 

mostu 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.04 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów 

burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych 

A - 

Potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń przy spuszczaniu wody ze 

zbiornika retencyjnego znajdującego się 

powyżej stanowiska 

I01 Obce gatunki inwazyjne B - 

Rozwój konkurencyjnego gatunku obcego 

pochodzenia Elodea canadensis oraz 

występującego w bezpośrednim sąsiedztwie 

niecierpka gruczołowatego -Impatiens 

glandulifera – ze względu na silne 

oddziaływania allelopatyczne i 

konkurencyjność w stosunku do rodzimych 

gatunków roślin.  

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
B - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.01 Konkurencja A - 
Konkurencja ze strony innych gatunków 

wodnych roślin o pędach zanurzonych 

K01.01 Erozja B - 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 
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Tab. 90. Inne informacje  dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – nieliczne występowanie  chronionego słodkowodnego 

krasnorostu Hildebrandtia rivularis na niektórych  kamieniach w cieku 

Inne obserwacje 

Bardzo liczna populacja rdestniczki. Wymienione powyżej płaty występują w 

bezpośrednim sąsiedztwie - prawie się łącząc i tworząc jedną populację (fot. 1, 2). Tylko 

obecność – i miejscami dominacja ilościowa - innych konkurencyjnych gatunków roślin  

powoduje mozaikę innych zbiorowisk (fot. 3). Stanowisko o bardzo dużym potencjale 

rozwoju. Warunki sprzyjają dynamicznemu formowaniu dużej ilości pędów unoszonych z 

nurtem. Populacja wykazuje samoistną tendencję do fragmentacji pędów i możliwej  

migracji w dół rzeki – wskazana okresowa  kontrola luk świetlnych poniżej tego 

stanowiska. Słabiej rozwijają się korzenie przez co jest narażona na wyrwanie z podłoża 

przy przechodzeniu fal wezbraniowych - zagrożenie w przypadku zwiększenia zrzutu 

wody do starego koryta Radwi. 

Na brzegu rozwija się populacja gatunku inwazyjnego – niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera – gatunek ten wykazuje silne oddziaływanie konkurencyjne w 

stosunku do rodzimych gatunków roślin i do zmiany struktury zbiorowisk roślinnych w 

dolinach rzecznych.   

Uwagi metodyczne 

Systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji należy prowadzić przez cały rok, 

z uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów oraz konkurencji innych 

roślin -  w tym obcych gatunków inwazyjnych..  

 

Tab.  91. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 
Data 6.08.2020 

Stanowisko 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Siedlisko 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 10 m
2 

Zwarcie warstwy roślinności 

podwodnej o liściach zanurzonych c % 
90% 

Liczba gatunków 8 

Groenlandia densa  9 

Berula erecta   2 

Hildenbrandia rivularis  3 

Potamogeton crispus  5 

Elodea canadensis  2 

Callitriche sp.   2 

Lemna minor   2 

Spirodella polyrhiza  1 
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Fot.  109. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 28A Radew Stara Radew 

poniżej mostu 

Fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 

 

 
Fot.  110. Podwodne pędy rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 28A Radew Stara 

Radew poniżej mostu 

Fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 
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Fot.  111. Mozaika zbiorowisk, w tym płatów rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 

28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 

 

 
Fot.  112. Pomiary na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Fot. G. Szpikowska, 6.08.2020 
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Stanowisko 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

 

Tab. 92. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Manowo, Leśnictwo Rosnowo Oddz. 624h. 

Nazwa stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Opis stanowiska Szerokie koryto Radwi, przy nowym moście  

Obszary chronione, na których jest stanowisko Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 

Współrzędne geograficzne stanowiska pozycja GPS N54°4’29.0ʺ  E16°17’43.0ʺ 

Charakterystyka siedliska gatunku na 

stanowisku 

W nurcie rzeki Radwi siedlisko 3260 „Nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” 

Informacje o gatunku na stanowisku 

Samoistne stanowisko rdestniczki – prawdopodobne 

przeniesienie osobników z nieco niżej położonego 

stanowiska 28A przez ptaki lub inne zwierzęta. 

Obserwator 
Ryszard Piotrowicz, Józef Szpikowski, Grażyna 

Szpikowska  

Daty obserwacji 6.08.2020 

Fotografie Fot. 1-3 

 

Tab. 93. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 28B Radew Stara Radew powyżej Mostu 
Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 

Płat rdestniczki o pow. 1,0 x 1,5 m . Ponadto 

kilka rozproszonych osobników – co wskazuje na 

możliwość powiększania się populacji 

FV  

   

  

   FV 
Struktura 

Liczba osobników generatywnych 1% FV 

Liczba osobników wegetatywnych – 99% 

Stan zdrowotny 
Bak śladów zgryzień, uszkodzeń mechanicznych, 

żerowania szkodników, patogenów 

FV 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska do 50 m
2
 FV  

 

 

 

 

 

FV 

Powierzchnia zajętego siedliska około 2 m
2
 FV 

Fragmentacja siedliska słaba FV 

Ocienienie stanowiska duże U1 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Gluceria fluitans  5% 

Potamogeton crispus 10% 

Elodea canadensis 10% 

Berula erecta 10% 

FV 

Głębokość wody w cieku 0,3-0,6 m, nurt wartki FV 

Temperatura wody w cieku 11,3°C FV 

Osady organiczne 

W strefie brzegowej osad organiczny, porośnięty 

przez roślinność brzegową, nie osadza się na 

pędach rdestniczki 

U1 

Charakter podłoża mineralnego w cieku Podłoże kamieniste, stabilne,  FV 

Perspektywy ochrony Brak 

FV Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 
Brak  

Ocena globalna U1 

  



216 
 

Tab. 94. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew powyżej mostu 
Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.04 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów 

burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych 

B - 

Potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń przy spuszczaniu wody ze 

zbiornika retencyjnego znajdującego się 

powyżej stanowiska 

I01 
Nierodzime gatunki 

zaborcze 
B - 

Rozwój konkurencyjnego gatunku obcego 

pochodzenia Elodea canadensis 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
C - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.01 Konkurencja A - 
Konkurencja ze strony innych gatunków 

wodnych roślin o pędach zanurzonych 

 

Tab. 95. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 28B Radew Stara Radew powyżej 

mostu 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.04 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów 

burzowych lub odpływów 

ścieków komunalnych 

A - 

Potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń przy spuszczaniu wody ze 

zbiornika retencyjnego znajdującego się 

powyżej stanowiska 

I01 Obce gatunki inwazyjne B - 
Rozwój konkurencyjnego gatunku obcego 

pochodzenia Elodea canadensis  

J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowania wód - 

ogólnie 

B - 

Wielkość przepływu w korycie zależy od 

użytkowania systemu energetycznego. 

Okresowo koryto rzeki wykorzystywane 

jest do zrzutu wód w razie remontu lub 

awarii, co istotnie zmienia warunki, w tym 

termikę, trofię wód, ale także stan koryta. 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
B - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.01 Konkurencja A - 
Konkurencja ze strony innych gatunków 

wodnych roślin o pędach zanurzonych 

K01.01 Erozja 
 

B 
- 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 

 

Tab. 96. Inne informacje  dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – nieliczne występowanie  chronionego słodkowodnego 

krasnorostu Hildebrandtia rivularis na niektórych  kamieniach w cieku 

Inne obserwacje 

Samoistne stanowisko rdestniczki,  o bardzo dużym potencjale rozwoju (fot. 2-3). 

Warunki sprzyjają dynamicznemu formowaniu dużej ilości pędów unoszonych z nurtem. 

Pomimo bliskiej odległości od stanowiska 28A stanowi odrębną populację – oddzieloną 

mostem drogowym. Rdestniczka korzeni się między licznymi na stanowisku dużymi 

kamieniami (fot. 1) - przez co jest narażona na wyrwanie z podłoża przy przechodzeniu 

fal wezbraniowych - zagrożenie w przypadku zwiększenia zrzutu wody do starego koryta 

Radwi.    
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Uwagi metodyczne 

Systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji należy prowadzić przez cały rok, 

z uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów oraz konkurencji innych 

roślin. 

 

Tab.  97. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 
Data 6.08.2020 

Stanowisko 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Siedlisko 
3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 1,5 m
2 

Zwarcie warstwy roślinności 

podwodnej o liściach zanurzonych c % 
80% 

Liczba gatunków 5 

Groenlandia densa  8 

Berula erecta   4 

Hildenbrandia rivularis  3 

Potamogeton crispus  5 

Elodea canadensis  2 

 

 
Fot.  113. Koryto rzeki na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 
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Fot.  114. Mozaika zbiorowisk, w tym płatów rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 

28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 

 

 
Fot.  115. Płat rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 28B Radew Stara Radew 

powyżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020  
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Stanowisko 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

 

Tab. 98.Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od  mostu 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Bobolice, Leśnictwo Żubrowo 434Ag 

Nazwa stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Opis stanowiska 
rzeka Chociel na odcinku od mostu drogowego do 

rezerwatu „Łąki Bobolickie” 

Obszary chronione, na których jest stanowisko Dolina Radwi, Chotli i Chocieli PLH320022 

Współrzędne geograficzne stanowiska pozycja GPS N53 °56’22.2”   E16° 37’21.0” 

Charakterystyka siedliska gatunku na 

stanowisku 

Fragmentarycznie wykształcone siedlisko 3260 „Nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” 

Informacje o gatunku na stanowisku 

Wsiedlenie w ramach I etapu (35 okazów/2 siatki, 1 

wiązka) i II etapu reintrodukcji (50 okazów/2 skupienia 

mocowane na kostkach z wełny mineralnej) 

Obserwator 
Ryszard Piotrowicz, Józef Szpikowski, Grażyna 

Szpikowska 

Daty obserwacji 5.08. 2020 

Fotografie Fot. 1-3 

 

Tab. 99. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 
Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność Liczba osobników – 0 U2 

U2 Struktura 
Liczba osobników generatywnych - brak 

U2 
Liczba osobników wegetatywnych – brak 

Stan zdrowotny - - 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 25 m
2
 FV 

 

 

U2 

Powierzchnia zajętego siedliska 0 m
2
 U2 

Fragmentacja siedliska słaba FV 

Ocienienie stanowiska okresowe U1 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Berula erecta 10% 

Veronica anagallis-aquatica 20% 

Lemna minor + 

U1 

Głębokość wody w cieku 0,1– 0,15 m, nurt wartki U1 

Temperatura wody w cieku 11,4°C FV 

Osady organiczne Brak FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku 

Dno żwirowo-piaszczyste, niewielka ilość 

drobnych kamieni, trochę rumoszu drzewnego, 

po zbiegach utrzymaniowych wykonanych w 

2017. 

FV 

Perspektywy ochrony 
Brak, ryzyko wykonywania zabiegów 

utrzymaniowych w cieku 
U1 

Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 
Brak  

Ocena globalna U2 
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Tab. 100. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 
Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.06 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z 

powodu transportu i 

infrastruktury 

niezwiązanych z 

kanałami/zamiatarkami 

B - 

Przecinająca ciek droga krajowa w razie 

opadów intensywnych odprowadza 

znaczne ilości zanieczyszczonych wód 

powyżej stanowiska, niosą ryzyko 

pogorszenia stanu wód w cieku 

J02.03  
 

Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych. 

A - 

Widoczne w korycie działania regulacyjne 

– prostowanie koryta i udrożnianie 

przepływu 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K01.01 Erozja B - 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 

K01.02 Zamulenie B 
 

- 

Gwałtowne wezbrania zwiększają ryzyko 

zamulenia stanowiska drobnym, mulistym, 

ruchomym piaskiem. 

 

Tab. 101. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od 

mostu 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.06 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z 

powodu transportu i 

infrastruktury 

niezwiązanych z 

kanałami/zamiatarkami 

B - 

Przecinająca ciek droga krajowa w razie 

opadów intensywnych odprowadza znaczne 

ilości zanieczyszczonych wód powyżej 

stanowiska, niosą ryzyko pogorszenia stanu 

wód w cieku 

H01.05 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z 

powodu działalności 

związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

B - 

W zlewni cieku powyżej stanowiska 

istnieją duże obszary użytkowane rolniczo. 

Intensyfikacja tego użytkowania niesie 

ryzyko pogorszenia stanu wód w cieku 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 

siedliska 

A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K01.01 Erozja A - 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 

K01.02 Zamulenie A - 

Gwałtowne wezbrania zwiększają ryzyko 

zamulenia stanowiska drobnym, mulistym, 

ruchomym piaskiem. 
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Tab. 102. Inne informacje  dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) -– występowanie chronionego słodkowodnego krasnorostu 

Hildebrandtia rivularis na niektórych kamieniach w cieku. 

Inne obserwacje 

Stanowisko o najdłuższej historii, jednak ze względu na osłabienie przepływu wody w 

cieku, naniesienie materiału żwirowo-piaszczystego, populacja zaniknęła i stanowisko 

zarosło gatunkami konkurencyjnymi. Należy obserwować je dalej w kierunku samoistnej 

regeneracji. Ryzyko żerowania zwierzyny jest raczej niewielkie. Zagrożeniem są 

niestabilne przepływy niszczące strukturę koryta cieku i pochód rumoszu mineralnego, 

który zagraża pędom rdestniczki. Koryto cieku kilkanaście metrów poniżej stanowiska 

ulega intensywnej erozji dennej, czego przyczyną jest pogłębienie dalej położonego 

odcinka Chocieli w wyniku prac melioracyjnych. Postępująca erozją zagraża 

stanowiskom 29A i 29B, a w dalszej perspektywie również stabilności mostu drogowego 

(fot. 1-3).    

Uwagi metodyczne 

Wskazane dalsze systematyczne obserwacje stanu populacji przez cały rok, z 

uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów. Pomimo całkowitego zaniku 

populacji możliwe jest jej samoistne odtworzenie z fragmentów pędów porwanych przez 

prąd wodny i zasypanych przez materiał denny. Jest też duże prawdopodobieństwo, 

samoistnego zasiedlenia stanowiska przez okazy/fragmenty pędów z wyżej położonego 

stanowiska 29B, które też w 2020 niemal całkowicie zaniknęło, ale te 2 stanowiska 

należy traktować jako jeden kompleksowy układ zwiększający prawdopodobieństwo 

przetrwania populacji na tym odcinki rzeki Chocieli. Z uwagi na postępującą erozję dna 

koryta cieku otaczający ciek obszar mokradłowy ulega przesuszeniu. Wskazane jest 

opracowanie działań renaturyzacyjnych dla zatrzymania tego procesu. 

 

Tab. 103. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 
Data 5.08.2020 

Stanowisko 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Siedlisko 
3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 20 m
2 

Zwarcie warstwy roślinności 

podwodnej o liściach zanurzonych c % 
30% 

Liczba gatunków 4 

Berula erecta   5 

Hildenbrandia rivularis  7 

Veronica anagallis-aquatica 3 

Veronica beccabunga  4  

 

  



222 
 

 
Fot.  116. Koryto Chocieli na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

fot. G. Szpikowska, 5.08.2020 

 

 
Fot.  117. Silna erozja denna (wsteczna) Chocieli wywołana pogłębieniem koryta w wyniku prac 

melioracyjnych poniżej stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

fot. G. Szpikowska, 5.08.2020 

 

 
Fot.  118. Wysoka roślinność szuwarowa ocieniająca koryto rzeki na stanowisku 29A Chociel 

Bobolice dalej od mostu 

fot. G. Szpikowska, 5.08.2020 
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Stanowisko 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

 

Tab. 104. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej  mostu 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Bobolice, Leśnictwo Żubrowo 434Ag 

Nazwa stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej mostu  

Opis stanowiska 
rzeka Chociel na odcinku od mostu drogowego do 

rezerwatu „Łąki Bobolickie” 

Obszary chronione, na których jest stanowisko Dolina Radwi, Chotli i Chocieli PLH320022 

Współrzędne geograficzne stanowiska pozycja GPS N53°56’22.3”   E16° 37’31.7” 

Charakterystyka siedliska gatunku na 

stanowisku 

Fragmentarycznie wykształcone siedlisko 3260 „Nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” 

Informacje o gatunku na stanowisku 

Wsiedlenie w ramach I etapu (20 okazów/1 podzielona 

siatka) i II etapu reintrodukcji (50 okazów/2 skupienia 

mocowane na kostkach z wełny mineralnej) 

Obserwator 
Ryszard Piotrowicz, Józef Szpikowski, Grażyna 

Szpikowska 

Daty obserwacji 5.08.2020 

Fotografie Fot. 1-3 

 

Tab. 105. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 
Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 
Odnaleziono 1 okaz rdestniczki na stanowisku -  

53°56'22.47"N  16°37'31.74"E – fotografia nr 3 
U1 

 

U1 Struktura 
Liczba osobników generatywnych – 0 

U1 
Liczba osobników wegetatywnych – 1 szt. 

Stan zdrowotny Widoczne uszkodzenia mechaniczne. U1 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 25 m
2
 FV 

FV 

Powierzchnia zajętego siedliska 0,3 m
2
 U1 

Fragmentacja siedliska znikoma FV 

Ocienienie stanowiska niewielkie, okresowe FV 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Berula erecta 10% 

Veronica anagallis-aquatica 10% 

Veronica becabunga 5% 

Lemna minor + 

FV 

Głębokość wody w cieku 0,15– 0,25 m, nurt wartki FV 

Temperatura wody w cieku 11,2°C FV 

Osady organiczne Brak FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku 

Dno żwirowo-piaszczyste, niewielka ilość 

drobnych kamieni, trochę rumoszu drzewnego, 

warunki sprzyjające. 

FV 

Perspektywy ochrony Brak 

FV Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 
Brak  

Ocena globalna U1 
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Tab. 106. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

H01.06 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z 

powodu transportu i 

infrastruktury 

niezwiązanych z 

kanałami/zamiatarkami 

B - 

Przecinająca ciek droga krajowa w razie 

opadów intensywnych odprowadza znaczne 

ilości zanieczyszczonych wód powyżej 

stanowiska, niosą ryzyko pogorszenia stanu 

wód w cieku 

J2.03 

Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 

A - 

Widoczne w korycie działania regulacyjne 

– prostowanie koryta i udrożnianie 

przepływu 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K01.01 Erozja B - 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 

 

K01.02 
Zamulenie C - 

Gwałtowne wezbrania zwiększają ryzyko 

zamulenia stanowiska drobnym, mulistym, 

ruchomym piaskiem. 

 

Tab. 107. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej 

mostu 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 

siedliska 

A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

H01.06 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z 

powodu transportu i 

infrastruktury 

niezwiązanych z 

kanałami/zamiatarkami 

B - 

Przecinająca ciek droga krajowa w razie 

opadów intensywnych odprowadza znaczne 

ilości zanieczyszczonych wód powyżej 

stanowiska, niosą ryzyko pogorszenia stanu 

wód w cieku 

K01.01 Erozja A - 

Gwałtowne i niestabilne przepływy mogą 

destabilizować strukturę koryta i 

powodować nasilenie zjawisk erozyjnych 

zagrażających populacji rdestniczki 

 

K01.02 
Zamulenie A - 

Gwałtowne wezbrania zwiększają ryzyko 

zamulenia stanowiska drobnym, mulistym, 

ruchomym piaskiem. 

 

Tab. 108. Inne informacje  dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – występowanie chronionego słodkowodnego krasnorostu 

Hildebrandtia rivularis na większości kamieni w cieku 

Inne obserwacje 

Stanowisko o najdłuższej historii  i wg informacji z 2019 r w stanie właściwym - pomimo 

trudnych do przewidzenia i niestabilnych przepływów powodujących ryzyko wyrwania 

pędów rdestniczki z żwirowego podłoża przy przechodzeniu fal wezbraniowych. Jednak 

aktualne obserwacje wskazują na bardzo duże zagrożenie dla stanowiska ze strony 
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niestabilnych przepływów wody i prawdopodobnych melioracyjnych prac 

utrzymaniowych. Zagrożeniem jest również możliwość murszenia torfów spowodowana 

obniżaniem poziomu wód podziemnych wskutek prac melioracyjnych. Pędy rdestniczki 

same podlegają fragmentacji i rozprzestrzeniają się wegetatywnie spływając w dół cieku. 

Jedyny odnaleziony okaz wykazuje cechy fragmentacji pędów i zasypania przez drobny 

materiał denny – frakcja piaszczysto-żwirowa (fot. 1-3). 

Uwagi metodyczne 

Wskazana systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji przez cały rok, z 

uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów. Pomimo niemal całkowitego 

zaniku populacji w 2020 roku możliwe jest jej samoistne odtworzenie z fragmentów 

pędów porwanych przez prąd wodny i zasypanych przez materiał denny. Jest duże 

prawdopodobieństwo, że odnaleziony okaz nie jest jedynym jaki przetrwał sezon 

wegetacyjny 2020. 

 

Tab.  109. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 
Data 5.8.2020 

Stanowisko 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Siedlisko 
3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 22,5 m
2 

Zwarcie roślinności podwodnej o 

liściach zanurzonych c % 
45% 

Liczba gatunków 6 

Groenlandia densa  + 

Berula erecta   5 

Hildenbrandia rivularis  3 

Veronica anagallis-aquatica 4 

Veronica beccabunga  2 

Lemna minor   2 

 

 
Fot.  119. Koryto Chocieli na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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Fot.  120. Ekspansywne byliny w korycie rzeki na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 

 

 
Fot.  121. Pojedynczy okaz rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 29B Chociel 

Bobolice bliżej mostu 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020  
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Stanowisko 33 Biegała Drzeńsko 

 

Tab. 110. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Polanów, Leśnictwo Żytnik Oddz. 19d 

Nazwa stanowiska 33 Biegała Drzeńsko  

Opis stanowiska 

Źródliskowa dolina o długości około 1 km, główny nurt cieku płynie w łęgu 

olszowym, intensywne zasilany wodami z bijącego na końcu doliny źródła 

oraz wodami naporowymi wypływającymi z wysokich zboczy doliny 

porośniętych lasem bukowym, miejscami świerkowym i sosnowym. Ciek w 

środkowej części doliny, teren otwarty, roślinność szuwarowo-

turzycowiskowa, bardzo dobre warunki świetlne, intensywny i stabilny 

przepływ wody. 

Obszary chronione, na których 

jest stanowisko 
Dolina Grabowej PLH320003 

Współrzędne geograficzne 

stanowiska 
pozycja GPS N54 °13’55.1”   E16° 38’5.5” 

Charakterystyka siedliska 

gatunku na stanowisku 

Dobrze wykształcona inicjalna forma siedliska 3260 „Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” 

Informacje o gatunku na 

stanowisku 

Wsiedlenie w ramach III etapu reintrodukcji (500 okazów/4 skupienia 

mocowane patykami) 

Obserwator R. Piotrowicz, J. Szpikowski, G. Szpikowska 

Daty obserwacji 14.08.2020  

Fotografie Fot. 1-3 

 

Tab. 111. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 
Liczba osobników – kilkanaście rozproszonych 

płatów 0,2-0,3 x 0,8 – 1,0 m 

FV  

    

FV 
Struktura 

Liczba osobników generatywnych – 5% FV 

Liczba osobników wegetatywnych – 95% 

Stan zdrowotny 
Bak śladów zgryzień, uszkodzeń mechanicznych, 

żerowania szkodników, patogenów. 

FV 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 50 m
2
 FV 

 FV 

Powierzchnia zajętego siedliska około 5-10 m
2
 FV 

Fragmentacja siedliska Duża  FV 

Ocienienie stanowiska znikome FV 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Glyceria fluitans 10% 

Berula erecta 10% 

Veronica anagallis-aquatica 5% 

Veronica becabunga 5% 

Lemna trisulca 5% 

Lemna minor + 

FV 

Głębokość wody w cieku 
0,2 – 0,5 m, nurt wartki i stabilny, intensywny 

całoroczny przepływ wody. 
FV 

Temperatura wody w cieku 10,8°C FV 

Osady organiczne 
Niewielka ilość osadów organicznych i rumoszu 

drzewnego.  
FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku 
Podłoże piaszczysto-żwirowo, fragmentami 

kamieniste 
FV 

Perspektywy ochrony Brak  

FV Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 

Usuwanie kroplika żółtego Mimulus guttatus  z 

obszaru doliny rzeki Biegały w latach 2019-2020. 

Ocena skuteczności niemożliwa do ocenienia w   

roku 2020 – chwilowo wyraźna poprawa 
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warunków świetlnych i zmniejszenie 

konkurencyjności siedliskowej ze strony kroplika 

żółtego. 

Ocena globalna FV 

 
Tab. 112. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
C - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.05

  

Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

C - 
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę.  

I01 Gatunki inwazyjne A - 
Obecność w dolinie rzeki Biegały 

kroplika żółtego Mimulus guttatus 

 

Tab. 113. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

 

F01.01 

 

J02.07.

01 

 

Intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

 

Pobór wód podziemnych 

na potrzeby rolnictwa 

B - 

W obszarze obserwowany jest rozwój 

intensywnej akwakultury w oparciu o 

zasoby wód podziemnych. Sięganie po te 

zasoby w sposób nie kontrolowany 

niesie ryzyko przekroczenia wydatności i 

ograniczenie zasilania źródlisk 

zasilających Biegałę. 

I01 Gatunki inwazyjne B - 

Obecność w dolinie cieku kroplika 

żółtego Mimulus guttatus, który 

rozprzestrzenia się. 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 

siedliska 

B - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie rzeki, pogorszenie jakości 

wody, niestabilne przepływy wody w 

korycie 

K04.05

  

Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w 

tym przez zwierzynę 

łowną) 

B - 
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę zwłaszcza w okresie zimy.  

     

H01.04 

Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych za 

pośrednictwem 

przelewów burzowych 

lub odpływów ścieków 

komunalnych 

B - 

Potencjalne ryzyko skażenia ściekami 

komunalnymi terenu źródliska i wód w 

cieku, przez prywatne gospodarstwo 

znajdujące się na skarpie nad źródłami 

rzeki. 

 

Tab. 114. Inne informacje  dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – występowanie chronionego słodkowodnego krasnorostu 

Hildebrandtia rivularis na większości kamieni w cieku.  

Inne obserwacje 

Unikalny i świetnie zachowany obiekt pod względem geomorfologicznym, 

hydrologicznym i siedliskowym (fot. 1-3). Duża niecka źródliskowa z wieloma 

gatunkami roślin rzadkich i chronionych – w tym chronionych gatunków storczyków, ale 

np. także stanowisko  coraz rzadszego w naszej florze niecierpka pospolitego Impatiens 

noli-tangere wypieranego przez obce gatunki inwazyjne, jak np. niecierpek 
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drobnokwiatowy I. parviflora. Wskazana szczegółowa inwentaryzacja geobotaniczna 

niecki źródliskowej i całej doliny rzeki Biegały. W przypadku potwierdzenia tych 

walorów cała dolina rzeki Biegały od źródeł do ujścia do Białki w całości nadaje się 

do ochrony rezerwatowej!  

Uwagi 

metodyczne 

Systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji należy prowadzić przez cały rok, 

z uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów. Teren doliny rzeki jest 

opanowany przez kroplika żółtego Mimulus guttatus - gatunek inwazyjny występujący 

na źródliskach. Prowadzone są działania czynnej ochrony polegające na jego 

mechanicznym i ręcznym systematycznym usuwaniu. Efekty prac widoczne są  już w 

2020 roku. Wskazany monitoring efektów tych zabiegów i ewentualne jego powtarzania 

zabiegów w przyszłości. 

 

 

Tab.  115. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 
Data 14.08.2020 

Stanowisko 33 Biegała Drzeńsko 

Siedlisko 
3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 2,0 x 1,5 m
 

Zwarcie warstwy roślinności podwodnej o liściach zanurzonych 

c % 
65% 

Liczba gatunków 8 

Groenlandia densa  8 

Berula erecta   3 

Myosotis palustris  2 

Equisetum fluviatile  2   

Glyceria fluitans   3 

Epilobium palustre  2 

Lemna trisulca   4  

Lemna minor   6 

 

 

 
Fot.  122. Źródliskowa część cieku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

fot. G. Szpikowska, 5.08.2020 
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Fot.  123. Dobre warunki świetlne w środkowym odcinku cieku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 

 

 
Fot.  124. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

fot. R. Piotrowicz, 5.08.2020 
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Stanowisko 34 Drężnianka Lubowo 

 

Tab. 116. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska    

Lokalizacja administracyjna Nadleśnictwo Bobolice, Leśnictwo Lubowo Oddz. 87k 

Nazwa stanowiska 34 Drężnianka Lubowo  

Opis stanowiska 
Stanowisko na kopule źródliskowej, w  kanałach uchodzących do pobliskiej 

Drężnianki. Stanowiska częściowo ocienione – olchy na brzegu rowu. 

Obszary chronione, na 

których jest stanowisko 
Dolina Radwi, Chotli i Chocieli PLH320022 

Współrzędne geograficzne 

stanowiska 
pozycja GPS N54 °2’48.6”   E16° 39’23.6” 

Charakterystyka siedliska 

gatunku na stanowisku 

Ciek o głębokości 15-20 cm, dno piaszczyste,  stałe zasilnie, nurt 

spowolniony, słaby przepływ wody bo poniżej tama bobrów.  W otoczeniu 

roślinność szuwarowo-turzycowa i pojedyncze Alnus glutinosa. 

Informacje o gatunku na 

stanowisku 

Wsiedlenie w ramach III etapu reintrodukcji (200 okazów/3 skupienia 

mocowanych w kostkach z wełny mineralnej) 

Obserwator R. Piotrowicz, J. Szpikowski, G. Szpikowska 

Daty obserwacji 6.08.2020 

Fotografie Fot. 1-4 

 

Tab. 117. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Stan ochrony gatunku na stanowisku   

Parametr/Wskaźniki Wartość wskaźnika i komentarz Ocena 

Populacja 

Liczebność 

Liczba osobników – 1 płat o pow. 0,4 x 2,0 m; 

dodatkowe 2 miejsca zasiedlone w wyniku 

samoistnego rozprzestrzeniania się w dół cieku 

FV 

U1 Struktura 
Liczba osobników generatywnych – brak 

U1 
Liczba osobników wegetatywnych – 100% 

Stan zdrowotny 

Ślady żerowania zwierzyny, nie ma innych 

uszkodzeń mechanicznych, brak śladów 

żerowania szkodników, patogenów. 

U1 

Siedlisko 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 10 m
2
 FV 

U1 

Powierzchnia zajętego siedliska około 1,5 m
2
 FV 

Fragmentacja siedliska średnia U1 

Ocienienie stanowiska średnie, okresowo duże U1 

Wysokie byliny/gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne w cieku 

Sparganium erectum 5% 

Berula erecta 25% 

Veronica becabunga 5% 

Lemna trisulca + 

Lemna minor + 

U1 

Głębokość wody w cieku 

0,2–0,25 m, nurt średni, stabilny, całoroczny 

przepływ wody, zasilane wypływami 

bezpośrednio ze źródeł. Zawartość związków 

żelaza w wodzie. Poniżej stanowiska wyraźne 

spowolnienie przepływu i podpiętrzenie 

spowodowane przez tamę bobrową 

FV/

U1 

Temperatura wody w cieku 9,7°C FV 

Osady organiczne 

Niewielka ilość osadów organicznych nie 

osadzających się na pędach rdestniczki, brak 

rumoszu drzewnego. 

FV 

Charakter podłoża mineralnego w cieku Podłoże piaszczysto-żwirowe. FV 

Perspektywy ochrony Brak  

FV Prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich 

skuteczność 
Brak 

Ocena globalna U1 
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Tab. 118. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Aktualne oddziaływania   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

I02 
Problematyczne gatunki 

rodzime 
 

B - 

Zbudowana przez bobry tama poniżej 

stanowiska wpływa na intensywność 

przepływu i możliwość konkurencyjnego 

zasiedlania cieku przez roślinność 

związaną z wodami stojącymi, 

wynurzonymi jak i pleustonowymi, np. z 

rodzaju Lemna.  

J03.01 
Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie cieku, zmniejszenie 

zasilania wodami źródliskowymi, 

osłabienie tempa przepływu wody w 

cieku.  

K04.05 

Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

B - 
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę.  

 

Tab. 119. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Zagrożenia (przyszłe przewidywalne oddziaływania)   

Kod Nazwa działalności Intensywność Wpływ Syntetyczny opis 

J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech 

siedliska 

A - 

Gwałtowna zmiana warunków w 

ekosystemie cieku, zmniejszenie 

zasilania wodami źródliskowymi, 

osłabienie tempa przepływu wody w 

cieku.  

K04.05 

Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w 

tym przez zwierzynę 

łowną) 

A  
Ryzyko zgryzania przez żerującą 

zwierzynę zwłaszcza w okresie zimy.  

 

Tab. 120. Inne informacje  dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 
Inne informacje  

Inne wartości 

przyrodnicze 

(np. sąsiadujące siedliska przyrodnicze Natura 2000, obecność gatunków prawnie 

chronionych i zagrożonych) – brak 

Inne obserwacje 

Stanowisko o trudnym do przewidzenia potencjale, ma utrudniony dostęp zwierzyny, 

dlatego, zwłaszcza w okresie zimowym, zwiększa to szanse na zachowanie populacji. 

Zagrożeniem jest tama bobrowa zlokalizowana na cieku około 30 m poniżej stanowiska, 

która poprzez podpiętrzenie cieku wyraźnie wpływa na spadek prędkości przepływu i 

nagrzewanie się wody, a przez to na sukcesję innych, konkurencyjnych gatunków roślin 

(fot. 1-4). Ciek główny, Drężnianka, potencjalnie na znacznej długości stanowi siedlisko 

dla gatunku, jednak wskutek regulacji w latach ubiegłych, cechuje się obecnie znaczną 

niestabilnością przepływów. Wskazane są działania renaturyzacyjne poprawiające stan 

ekologiczny cieku, dające szansę na rozwój gatunku na kilkuset metrach biegu w dół od 

obecnego stanowiska. 

Uwagi 

metodyczne 

Systematyczne obserwacje stanu zachowania populacji należy prowadzić przez cały rok, 

z uwzględnieniem miesięcy zimowych i kontrolą stanu pędów. Wskazana kontrola 

przepływu wody w rejonie tamy zbudowanej przez bobry. 

 

Tab.  121. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 
Data 6.08.2020 

Stanowisko 34 Drężnianka Lubowo 

Siedlisko 

Kadłubowe/inicjalne siedlisko 3260 

„Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników” 

Powierzchnia zdjęcia 5 m
2 

Zwarcie warstwy roślinności podwodnej o liściach zanurzonych 85% 
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c % 

Liczba gatunków 5 

Groenlandia densa  7 

Berula erecta   5 

Lemna minor   4 

Lemna trisulca   5 

Veronica beccabunga  3 

 

 
Fot.  125. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 
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Fot.  126. Podwodne pędy rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 34 Drężnianka 

Lubowo 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020 

 

 
Fot.  127. Tama bobrowa i spiętrzenie wody w cieku poniżej stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 

fot. R. Piotrowicz, 6.08.2020  
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6.5.2. Warunki hydrochemiczne 

Na 8 stanowiskach pomiarowych (trzech w zlewni Radwi: 26, 28A, 28B, dwóch w zlewni 

Chocieli: 29A, 29B, jednym w zlewni Biegały: 33 i jednym w zlewni Drężnianki: 34), w miejscach 

zrealizowanej introdukcji rdestniczki gęstej wykonano badania właściwości fizykochemicznych wód 

powierzchniowych. 

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych notowano niską temperaturę wód (9,6-11,4
o
C) 

wskazującą na duży udział zasilania gruntowego. 

Badane wody wykazały typ hydrogeochemiczny wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego 

(Macioszczyk, Dobrzyński 2007) prosty HCO3
-
 - Ca

2+
 (ryc. 81). Wyjątkiem jest stanowisko 33 Biegała 

Drzeńsko, gdzie typ hydrogeochemiczny uwzględniał również siarczany (SO4
2-

 stanowiły 24% sumy 

stężeń anionów). Wartości pH wód (od 7,67 w dopływie Drężnianki do 8,14 w Chocieli) były na 

poziomie wskazującym na odczyn słabozasadowy wg klasyfikacji Pazdry i Kozerskiego (1990). Wody 

na badanych stanowiskach są średniozmineralizowane: mineralizacja mieściła się w przedziale 289-

345 mg dm
-3

. 

Nie na wszystkich stanowiskach występowały dobre warunki tlenowe. Na Starej Radwi 

(stanowiska 28A i 28B) oraz na dopływie Drężnianki (stanowisko 34) stężenia tlenu rozpuszczonego 

wynosiły tylko 6,1-6,6 mg dm
-3

, co odpowiada nasyceniu tlenem 55,0-57,7%. Dobre natlenienie (8,0 

mg dm
-3

, nasycenie tlenem 72,4%) obserwowano w wodach wypływających ze źródliska w zlewni 

Radwi (stanowisko 26). Bardzo dobre warunki tlenowe (powyżej 10 mg dm
-3

, nasycenie tlenem 

powyżej 90%) wykazały wody Chocieli (stanowiska 29A i 29B) oraz wody źródliska w zlewni 

Biegały (stanowisko 33). 

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych notowano dodatnie wartości potencjału redoks 

(ORP) w wodzie. Potencjał mierzony w osadach dennych koryta rzecznego w niektórych przypadkach 

przyjmował wartości ujemne wskazując na warunki  redukcyjne (stanowiska na Starej Radwi - 28A i 

28B oraz jedno ze stanowisk na Chocieli - 29B. 

Skład jonowy badanych wód jest wyraźnie zróżnicowany (ryc. 82a, ryc. 82b, tab. 122). 

Wyjątkiem są pary stanowisk zlokalizowanych na tej samej rzece w odległości od siebie nie większej 

niż kilkaset metrów, czyli stanowiska 28A i 28B na Radwi oraz 29A i 29B na Chocieli. W tych 

przypadkach, z natury rzeczy, stężenia poszczególnych jonów są bardzo zbliżone. 

Zróżnicowanie stężeń jonów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wyrażają 

współczynniki zmienności Cv, które w przypadku składników podstawowych wynosiły od 5% dla 

Ca
2+

 do 33% dla SO4
2-

. Znacznie większe różnice między stanowiskami dotyczą warunków 

biogennych. Współczynniki zmienności dla kolejno: PO4
3-

, NO3
-
, NO2

-
, NH4

+
, wynosiły: 63, 181, 80, 

148%.  

Wyniki badań chemizmu wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki 

poddano klasyfikacji (tab. 123) wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011r. (Dz. 
U. Nr 257).  W żadnym ze stanowisk parametry wody nie wskazały na stan bardzo dobry (tab. 123). 

Stan wód Starej Radwi (stanowiska 28A i 28B) można określić jako dobry. Przekroczenia normy 

klasy I dotyczyły stężenia tlenu rozpuszczonego, zawartości zawiesiny, zasadowości oraz  stężenia 

fosforanów. Chemizm wód źródliska Kurowo (stanowisko 26), ze względu na przekroczenie normy 

klasy II w przypadku zawiesiny, wskazuje na stan poniżej dobrego. Wody Chocieli (stanowiska 29A i 

29B) wykazały wykraczającą poza klasę I zasadowość,  a na stanowisku 29B dodatkowo zawartość 

zawiesiny. Wody źródliska w zlewni Biegały (stanowisko 33) miały podwyższoną zawartość 

zawiesiny (przekroczenie klasy II) oraz stężenie NO3
-
 wykraczające poza klasę I. Ich stan określono 

jako poniżej dobrego. W przypadku dopływu Drężnianki (stanowisko 34) parametry fizykochemiczne 

wskazują na stan wód dobry. W klasie II znalazły się 2 parametry: tlen rozpuszczony i zasadowość. 

Introdukowana rdestniczka gęsta zachowała się w najlepszym stanie na stanowiskach: 26 

Radew Kurowo źródlisko, 28A, 28B Stara Radew, 33 Biegała Drzeńsko, 34 Drężnianka Lubowo. 

Mając na uwadze warunki fizykochemiczne wód w tych miejscach nie można wskazać jednoznacznie 

na warunki sprzyjające dla rozwoju rośliny. Wody powierzchniowe na wymienionych stanowiskach 

charakteryzują się zróżnicowanymi, ale, w warunkach Niżu Polskiego, przeciętnymi parametrami 

fizykochemicznymi. Stan wód w ujęciu standardowej klasyfikacji określono jako dobry lub poniżej 

dobrego; na trzech z pięciu wymienionych stanowisk wody wykazały słabe natlenienie, na części 

podwyższoną zawartość zawiesiny, zasadowości i składników biogennych. Badania wód z 

niemieckich stanowisk rdestniczki gęstej (Szpikowski i in. 2015) wskazywały na możliwość 
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preferencji wysokich stężeń wodorowęglanów, wapnia, siarczanów i żelaza ogólnego. Na 

stanowiskach w zlewni Radwi, Biegały i Drężnianki stężenia tych składników były w większości 

przypadków znacząco niższe. Jedynie stężenia żelaza ogólnego na  stanowiskach w zlewni Radwi (26, 

28A, 28B) można określić jako stosunkowo wysokie (kilka mg dm
-3

). Dotychczasowe obserwacje nie 

dają podstaw do wskazania warunków fizykochemicznych koniecznych/sprzyjających dobrej adaptacji 

rdestniczki gęstej. Cechą wspólną stanowisk polskich i niemieckich jest na pewno duże zasilanie 

gruntowe przejawiające się niską temperaturą wody. 

 

 

Tab. 122. Parametry fizykochemiczne wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki 

gęstej 

Stanowisko pomiarowe 

26 28A 28B 29A 29B 33 34 

Radew 

Kurowo 

źródliska 

Radew 

Stara 

Radew 

poniżej 

mostu 

Radew 

Stara 

Radew 

powyżej 

mostu 

Chociel 

Bobolice 

dalej od 

mostu 

Chociel 

Bobolice 

bliżej 

mostu 

Biegała 

Drzeńsko 

Drężnianka 

Lubowo 

DATA  
2020-

08-05 

2020-

08-06 

2020-

08-06 

2020-

08-05 

2020-

08-05 

2020-

08-14 

2020-08-

06 

Temp. 
o
C 10,9 11,4 11,3 11,4 11,2 10,8 9,6 

O2 rozp. % 72,4 59,1 55,0 98,8 96,7 93,4 57,7 

O2 rozp. mg dm
-3

 8,0 6,5 6,1 10,7 10,5 10,4 6,6 

SEC µS cm
-1

 398 415 398 461 462 406 399 

pH - 7,98 7,86 7,87 8,11 8,14 8,00 7,67 

ORP w. 
mV 

157 102 115 213 33 288 146 

ORP o. 106 -11 -108 73 -9 205 30 

HCO3
-
 

mg dm
-3

 

163,53 200,75 200,14 197,7 198,31 137,29 200,75 

Cl
-
 10,6 9,73 9,9 15,83 15,71 17,3 6,51 

SO4
2-

 32,95 17,17 17,33 32,6 32,76 44,94 21,56 

PO4
3-

 0,07 0,27 0,26 0,09 0,09 0,09 0,06 

NO3
-
 1,61 0,72 0,7 0,46 0,41 14,17 0,28 

NO2
-
 0,01 0,025 0,025 0,005 0,005 0,01 0 

Ca
2+

 57,92 62,93 62,32 67,74 67,53 63,73 63,13 

Mg
2+

 5,44 4,53 4,49 6,04 6 4,15 5,44 

Na
+
 4,98 6,04 6,1 7,52 7,42 6,35 5 

K
+
 0,84 1,41 1,48 1,26 1,33 1,1 0,76 

NH4
+
 0 0,44 0,58 0,01 0,01 0,01 0,03 

SiO2 10,9 14,85 15,3 14,65 15 11,15 10,95 

Feog. 2,992 2,857 3,913 0,752 0,303 0,292 0,228 

Zawiesina 66,8 16,6 26,3 38,3 21,5 74,4 5,5 

Przepływ m
3
 s

-1
 0,003 0,077 0,075 0,071 0,064 0,011 0,006 
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Ryc. 81. Skład jonowy wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki gęstej 
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Ryc. 82a. Porównanie parametrów fizykochemicznych na stanowiskach introdukcji rdestniczki gęstej 
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Ryc. 82b. Porównanie stężeń jonów w wodach powierzchniowych na stanowiskach introdukcji 

rdestniczki gęstej 
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Tab. 123. Jakość wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki gęstej na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 

 

STAN 

FIZYCZNY 

WAR. 

TLEN 
ZASOLENIE ZAKWASZENIE 

WARUNKI 

BIOGENNE 

klasa temp. zawiesina 
O2 

rozp. 
SEC 

subst. 

rozp. 
SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ 
Tog 

(CaCO3) 
pH 

zasad. 

(CaCO3) 

N-

NH4
+ 

N-

NO3
- 

PO4
3- 

oC mg dm-3 
µS 

cm-1 
mg dm-3 - mg dm-3 

26 10,9 66,8 8,0 398 289 32,95 10,60 57,92 5,44 167 7,98 138 0,00 0,36 0,07 PD 

28A 11,4 16,6 6,5 415 319 17,17 9,73 62,93 4,53 176 7,86 162 0,34 0,16 0,27 II 

28B 11,3 26,3 6,1 398 319 17,33 9,90 62,32 4,49 174 7,87 161 0,45 0,16 0,26 II 

29A 11,4 38,3 10,7 461 344 32,60 15,83 67,74 6,04 194 8,11 165 0,01 0,10 0,09 II 

29B 11,2 21,5 10,5 462 345 32,76 15,71 67,53 6,00 193 8,14 165 0,01 0,09 0,09 II 

33 10,8 74,4 10,4 406 300 44,94 17,30 63,73 4,15 176 8,00 131 0,01 3,20 0,09 PD 

34 9,6 5,5 6,6 399 314 21,56 6,51 63,13 5,44 180 7,67 162 0,02 0,06 0,06 II 

Kolorem zielonym zaznaczono wartości wykraczające poza klasę I, kolorem żółtym zaznaczono 

wartości wykraczające poza klasę II; PD – stan wód poniżej dobrego 
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6.5.3. Stan populacji rdestniczki gęstej 

Dotychczasowe działania, prowadzone od roku października 2016 roku, pomimo szeregu 

trudności, przyniosły wyraźne rezultaty w zakresie ilości udanych stanowisk reintrodukcji jak i 

wielkości populacji rdestniczki gęstej. Trudności w procesie reintrodukcji są złożone i wpływają na to 

zarówno naturalne uwarunkowania przyrodnicze, wpływ działalności człowieka i niewystarczający, 

jak dotychczas, stan wiedzy o preferencjach i wymaganiach rośliny. 

Po stronie naturalnych uwarunkowań przyrodniczych należy wskazać niedobory opadów 

atmosferycznych: w ciągu ostatnich lat jedynie rok 2017 obfitował w opady, natomiast pozostałe lata 

były suche. Na zmniejszenie ilości wody w środowisku wpływa niekorzystnie wzrost temperatury 

powietrza (Szpikowski, Domańska 2019), przekładający się na zwiększenie parowania oraz radykalne 

ograniczenie zasilania wód podziemnych z pokrywy śnieżnej (ostatnie dwa lata były praktycznie bez 

trwałej pokrywy śnieżnej). Po stronie naturalnych uwarunkowań niesprzyjających reintrodukcji 

rdestniczki można również umieścić zgryzanie roślin przez dziką zwierzynę. 

Wpływ negatywny działań człowieka odzwierciedla się głównie poprzez regulację rzek, czego 

najbardziej rażącym przykładem jest pogłębienie koryta Chocieli w obszarze łąk na wschód od 

Bobolic. Uruchomiona w wyniku tych działań erozja denna przyspieszyła transport rumowiska 

dennego na stanowiskach rdestniczki i przyczyniła się do jej prawie całkowitego zniszczenia. 

Monitoring w sierpniu 2020 roku przeprowadzono na 7 stanowiskach rdestniczki, z czego  na 

jednym (29A Chociel koło Bobolic dalej od mostu) nie stwierdzono obecności roślin. Na pozostałych 

stanowiskach populacja rdestniczki gęstej wyrażona wielkością zajmowanej powierzchni 

przedstawiała się następująco: 

 29B Chociel koło Bobolic bliżej mostu  0,3 m
2
, 

 34 Drężnianka Lubowo    1,5 m
2
, 

 28B Radew Stara Radew powyżej mostu  2 m
2
,  

 28A Radew Stara Radew powyżej mostu  6 m
2
, 

 26 Radew Kurowo źródliska    10 m
2
, 

 33 Biegała Drzeńsko     10 m
2
. 

 

7. Ocena efektywności działań zrealizowanego projektu 

Prace monitoringowe stanu siedlisk przyrodniczych w ramach niniejszego opracowania 

obejmowały: 

1. monitoring stanu rozwoju siedliska „3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskiem 

Ranunculion fulitantis” na badanych odcinkach rzek - 12 stanowisk, 

2. ocenę wpływu na siedlisko budowy pryzm tarliskowych dla ryb, odtwarzających naturalne 

elementy morfologiczne koryt rzecznych – 27 stanowisk, 

3. ocenę wpływu na siedlisko budowy przepławek i udrożnień koryta rzecznego - 4 stanowiska, 

4. ocenę stanu populacji i warunków środowiskowych na stanowiskach reintrodukcji rdestniczki 

gęstej Groenlandia densa – 7 stanowisk. 

Ad. 1  - Drawa 

Na rzece Drawie wyznaczono 10 stanowisk monitoringowych: na odcinku powyżej granic 

Drawieńskiego Parku Narodowego 2 stanowiska, w granicach DPN-u 5 stanowisk oraz 3 stanowiska 

w dolnym biegu rzeki, poniżej granic Parku. Na podstawie wyników uwarunkowań siedliskowych dla 

rozwoju roślinności wodnej na siedlisku przyrodniczym „3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis” i wykonanej oceny ich aktualnego stanu 

można rzekę Drawę podzielić na kilka odcinków. 

Odcinek 1 - o bardzo zróżnicowanym charakterze i strukturze roślinności. Ze względu na 

rozległe łąki i zatorfienia oraz spowolniony przepływ na dużej części doliny rzecznej tego odcinka 

warunki siedliskowe dla roślinności rzek włosienicznikowych są niesprzyjające. Na stanowisku nr 6, 

powyżej mostu drogowego w miejscowości Rościn, brak jest włosieniczników, ale występują inne 

gatunki roślin reofilnych, w tym także rośliny wskaźnikowe siedliska 3260 i typowe dla stref zasilania 

podziemnego. W porównaniu do monitoringu „0” z roku 2015 odnotowano wzrost liczby taksonów z 

16 do 21, ale ocena końcowa rzeki jako siedliska 3260 pozostaję na poziomie U1 – niezadawalająca. 

Wynika to z widocznej antropopresji - przekształcenia koryta i braku naturalnych elementów 

hydromorfologicznych oraz występowania obcych gatunków inwazyjnych: moczarki kanadyjskiej 
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(Elodea canadensis) oraz kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata). Na stanowisku nr 7, przy ujściu 

Drawy do jeziora Grażyna w Drawnie, odnotowano spowolniony przepływ i osady organiczne 

wypełniające dolinę rzeczną. Powoduje to, że na stanowisku tym dominują gatunki roślin typowe dla 

żyznych wód stojących lub wolno płynących. Stan ekologiczny został oceniony – podobnie jak w 

trakcie monitoringu „0”, na umiarkowany (III klasa stanu ekologicznego), a rzekę na tym odcinku 

należy uznać za nie spełniającą kryteriów siedliska 3260. 

Odcinek 2 -  w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego. Na stanowisku nr 8 – Drawnik -  

stan siedliska determinowany jest przez żyzne wody eutroficzne (wyraźne zielone zabarwienie wody 

spowodowane zakwitem glonów) wypływające z jeziora Adamowo. Na tym odcinku rzeka nie spełnia 

kryteriów rzeki włosienicznikowej ze względu na charakter podłoża i brak wskaźnikowych gatunków 

roślin – poza krasnorostem Hildenbrandia rivularis licznie występującym na kamieniach w pobliżu 

mostu drogowego. Poniżej na stanowiskach nr od nr 9 do nr 12 możemy rzekę Drawę określić jak 

rzekę włosienicznikową sensu stricte – z włosienicznikami  (Ranunculus sec. Bartachium sp.) oraz 

licznymi gatunkami reofilnymi i związanymi z zasilaniem wodami podziemnymi. Także stan 

ekologiczny rzeki na stanowiskach od 9 do 12 jest dobry albo bardzo dobry. Na odcinku tym 

stwierdzono też występowanie mieszańców rdestnic (Potamogeton x assidens i P. x vepsiscus), 

których obecność winna być monitorowana ze względu na nieznane mechanizmy ekspansji i 

potencjalne zagrożenia dla roślinności rzek włosienicznikowych. 

Odcinek 3 - poniżej południowych granic Drawieńskiego Parku Narodowego (stanowiska nr 

15, 16 i 17). Odcinek typowej rzeki włosienicznikowej w stanie właściwym FV, z licznym 

występowaniem kilku taksonów z rodzaju Ranunculus sec. Batrachium i innych gatunków związanych 

z siedliskiem 3260. Szczególnie  cenny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym jest odcinek 

rzeki w rejonie stanowiska nr 16 Przeborowo. Na odcinku tym rzeka tworzy malowniczy meander, ze 

stromymi brzegami i wieloma naturalnymi elementami hydromorfologicznymi tworzącymi mozaikę 

siedlisk i ekosystemów. Są tam reprezentowane licznie gatunki typowe dla siedliska 3260 – w tym 

włosieniczniki. W ramach projektu winna być przeprowadzona weryfikacja taksonomiczna 

włosieniczników rzecznych występujących na obszarze projektu – także z wykorzystaniem metod 

genetycznych – z uwzględnieniem najnowszych poglądów na temat zróżnicowania taksonomicznego 

wewnątrz rodzaju Ranunculus sec. Batrachium. 

Odcinek 2 i 3 Drawy obejmuje część rzeki, której koryto w przeszłości zostało w pewnym 

stopniu przekształcone i dostosowane do wymagań jednostek żeglugi towarowej funkcjonującej do 

końca II wojny światowej i do spławu drewna działającego do lat 70. XX w. Przeprowadzone w 

ramach tego monitoringu oceny i badania nie są wystarczające do wykazania czy, i w jakim stopniu, w 

funkcjonowaniu systemu rzecznego Drawy i w stanie zbiorowiska 3260 nadal odzwierciedlają się 

wpływy dawnych antropogenicznych przekształceń koryta rzeki. W odniesieniu do najbliższego ujściu 

Drawy stanowiska 17 Nowe Bielice poczyniono jedynie spostrzeżenie, że występowanie 

włosieniczników wyłącznie wzdłuż brzegów może wynikać z pogłębienia koryta jak i z braku 

przeszkód, np. pni zwalonych drzew. Jest to jednak przesłanka niewystarczająca do obniżenia 

przyznanej siedliski oceny FV. Uszczegółowienie badań pod kątem oceny wpływu dawnych 

przekształceń koryta na stan siedliska 3260 mogłoby stać się elementem monitoringu w ramach After 

Life Action Plan. 

Ad. 1 - Grabowa 

Rzekę Grabową na badanym odcinku pod względem warunków siedliskowych dla rozwoju 

roślinności wodnej ze związku Ranunculion fluitantis i jej aktualnego stanu monitorowano na 2 

stanowiskach.  

Stanowisko 32 Buszyno - Siedlisko 3260 z występującym dość licznie, ale tylko na krótkim 

odcinku cieku,  włosienicznikiem Ranunculus pseudofluitans. Jednak  stan siedliska 3260 należy 

ocenić jako niezadawalający (U1) z powodu widocznego zanieczyszczenia wód i przekształcenia 

koryta rzeki. Siedlisko zagrożone – poddane silnej antropopresji (ścieki komunalne i rolnicze, 

zabudowa gospodarcza dochodząca do cieku, itp.)  

Stanowisko 31 Chomiec - Odcinek rzeki na tym stanowisku jest typowym przykładem  

siedliska przyrodniczego 3260 w małej rzece o naturalnym, meandrującym, śródleśnym korycie. W 

porównaniu do stanu oceny w trakcie monitoringu „0” stwierdzono naturalne zmiany koryta i 

rozmieszczenia płatów roślinnych, ale bez wpływu na ocenę stanu siedliska. Stan ekologiczny rzeki na 
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tym odcinku jest bardzo dobry (I klasa stanu ekologicznego), a stan siedliska 3260 należy ocenić jako 

właściwy (FV) - z licznymi naturalnymi elementami hydromorfologicznymi.  

Ad. 2   

Z przeprowadzonego monitoringu wynika bardzo wysoka ocena budowy pryzm jako działania 

w kierunku odtworzenia naturalnych elementów koryta rzecznego (bystrzy). Na większości z nich 

stwierdzono wyraźny wpływ ich obecności na hydrodynamikę przepływu rzecznego. Zwykle średnia 

prędkość przepływu wody w obrębie pryzmy wzrasta przy jej sporym zróżnicowaniu, co zazwyczaj 

przejawia się również w niewielkim na ogół wzroście wskaźnika względnej turbulencji. Pryzmy 

również, choć w mniejszym stopniu, wpływają na zwiększenie natlenienia wody. Może to jednak 

wynikać z terminu prowadzonego monitoringu – przy niższych temperaturach wody należy się 

spodziewać zwiększenia stężenia tlenu rozpuszczonego i tym samym jego większego zróżnicowania 

również przy przepływie przez pryzmę. Pryzmy zostały na ogół dobrze wkomponowane w koryto 

rzeczne. Daje to podstawy do uznania, że po pewnym czasie relaksacji i dostosowania do 

zmodyfikowanych warunków fluwialnych nabiorą cech naturalności. Będzie się to przejawiało 

różnicowaniem składu granulometrycznego materiału pryzm, głównie wzrostem udziału drobnej 

frakcji piaskowej i ilastej, głównych składników rumowiska dennego i zawiesiny transportowanej w 

wodzie rzecznej. Nie powinno to zasadniczo pogorszyć właściwości tarliskowych pryzm, natomiast 

winno sprzyjać ich zasiedlaniu przez roślinność wodną. Jedynie dwie spośród 27 ocenionych pryzm 

wydają się aktualnie nie spełniać oczekiwań: są to stanowiska 1B Prosinko i 4A Złocieniec na Drawie, 

gdzie występuje bardzo mały spadek koryta rzecznego i zalegają na dnie osady organiczne. W takich 

warunkach pryzma wstrzymuje przepływ wody, a jej materiał pogrąża się stopniowo w osadach 

podłoża. Należy przy tym dodać, iż w przypadku tych pryzm (1B Prosinko i 4A Złocieniec) ich 

funkcjonowanie może ulec zdecydowanej poprawie w warunkach przepływu większego, niż ten 

obserwowany w sierpniu 2020 roku. 

Ocena wpływu budowy pryzm na siedlisko 3260 w krótkiej perspektywie czasowej jest 

utrudniona, ponieważ wykonawca nie dysponował szczegółowymi informacjami na temat czasu, jaki 

upłynął od momentu wykonania pryzmy do momentu wykonania badań monitoringowych. Jednak na 

każdym stanowisku dokonano analogicznej oceny stanu siedliska, jak na innych stanowiskach 

monitoringu „0” stanu siedliska. Kamienno-żwirowa pryzma tarliskowa w nurcie rzeki powoduje 

intensyfikację prędkości przepływu wody, i zazwyczaj zwiększenie turbulencji przepływu, zmianę 

charakteru dna, zwiększenie natlenienia wody i tym samym poprawę warunków dla rozwoju 

roślinności reofilnej, typowej dla siedliska 3260. Z tego powodu na wielu pryzmach obserwowano – 

jako początkowy etap sukcesji roślinności – pojawianie się na kamieniach krasnorostu Hildenbrandia 

rivularis, np. na stanowiskach 1A, 2A, 2B i szeregu innych. W dalszej kolejności pojawiają się inne 

gatunki typowe dla siedliska, np. potocznik wąskolistny (Berula erecta) i  inne. Na niektórych 

stanowiskach odnotowano bardzo szybką sukcesję roślinności i skład gatunkowy typowy dla siedliska 

3260 - włącznie z występowaniem włosieniczników, np. dla stanowisk 13A, 13B i 14. Jednakże 

niektóre z pryzm, jak dotychczas, wydają się nie spełniać swojej roli w zakresie kształtowania 

warunków korzystnych dla siedliska 3260. Na stanowisku 1B Prosinko odnotowano niemal całkowity 

brak przepływu i masowy rozwój glonów nitkowatych oraz roślin typowych dla eutroficznych wód 

stojących – pryzma jest zlokalizowana na częściowo organicznym podłożu w dolinie zasilanej wodami 

jeziora Prosino. Także na stanowisku 4A Złocieniec, poniżej mostu drogowego, gdzie pryzma została 

usypana na organicznym podłożu, przepływ jest spowolniony i w efekcie nie odnotowano żadnego 

gatunku roślinnego  w obrębie pryzmy. Uwzględniając słaby przepływ i stosunkowo wysoki poziom 

wody na tym stanowisku szansa rozwoju roślinności typowej dla siedliska 3260 jest tam niewielka. 

Ad. 3   

Monitoring w miejscach udrożnień koryta rzecznego – budowy przepławek – wykazał, że 

została przywrócona ciągłość ekologiczna rzek. We wszystkich przepławkach podczas badań w 

sierpniu 2020 roku zachodził przepływ wody. Parametry przepływu zapewniały możliwość migracji 

ryb – prędkość przepływu wody nie przekraczała nigdzie prędkości granicznych, a w najwyższa 

zmierzona, w szczelinach przepławki elektrowni Kamiennej osiągała 1,54 m s
-1

. Prędkość wody 

wypływającej z przepławki była wyższa od prądu nurtu głównego wody dolnej o 0,29 do 1,05 m s
-1

. 

Były zatem spełnione warunki zapewnienia wystarczająco silnego prądu wabiącego ryby do 

przepławki podczas ich migracji w górę rzeki (Pectore-Eco 2015, Nawrocki red. 2016). Komory 

przepławek były wypełnione wodą w wystarczającym stopniu. Raport  z funkcjonowania przepławek 
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(Dębowski i in. 2020) przeprowadzony nowoczesną metodą automatycznej identyfikacji radiowej 

wykazał, że została odtworzona łączność pomiędzy populacjami ichtiofauny powyżej i poniżej 

przegród. Stwierdzono jednak, że smolty ryb wędrownych w dużej części kierują się w dół rzeki nie 

poprzez przepławkę, lecz przez turbiny elektrowni Kamienna, gdzie znaczna część z nich ginie. 

Pomiary przepływu wody podczas tego monitoringu w sierpniu 2020 roku wykazały tam małą różnicę 

pomiędzy prędkością nurtu głównego (0,21 m s
-1

), a prędkością wody płynącej do przepławki (0,23 m 

s
-1

). Oznacza to praktycznie brak prądu wabiącego do przepławki od strony wody górnej i potwierdza 

opinię wyrażoną w raporcie (Dębowski i in. 2020) o potrzebie wykonania dodatkowej instalacji 

kierującej wodę ryby do przepławki.  

Ad. 4 

Groenlandia densa (L.) Fourr. (rdestniczka gęsta) jest wodną byliną związaną z siedliskami 

reofilnymi z centrum występowania w Europie Zachodniej, ale jej liczebność spada z powodu różnych 

czynników, takich jak zmiany klimatu i hydrologii, przedłużające się okresy suszy i nieregularnych 

powodzi, niewłaściwa gospodarka wodna, urbanizacja, eutrofizacja, itp. Liczne dane literaturowe o 

regionalnym zanikaniu populacji rdestniczki wskazują, że Groenlandia densa wymarła na wielu 

stanowiskach - szczególne przyspieszenie tego procesu zaobserwowano pod koniec XX w. Aktualnie 

w Europie środkowej zachowały się pojedyncze reliktowe lokalizacje w Niemczech i Austrii, w 

dolinach dolnej Wezery i Renu oraz w regionach alpejskich i subalpejskich. Również na terenie Polski 

w przeszłości był to gatunek rzadki, przy czym ostatnie potwierdzone notowanie G. densa z obszaru 

środkowego Pomorza pochodzi z lat 80-tych XX w. (Żukowski 2014). Gatunek ten w krajach Europy 

zachodniej występuje często w obrębie siedliska 3260, czyli „Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis” i w wielu opracowaniach zachodnich 

wykazywany jest jako wskaźnikowy dla tego  siedliska. Wynika to z faktu, iż siedlisko 3260 

umiejscawiane jest w systemie kontinuum rzecznego (River Continuum Concept) jako cieki (I)-II-V 

rzędu o intensywnym przepływie wód, osadach z dominującą frakcją mineralną, zasilane wodami 

podziemnymi lub z intensywną wymianą wód koryta rzecznego i strefą hyporeiczną poprzez 

przepuszczalne osady denne. Pozwala to uwzględnić w ramach siedliska także niewielkie naturalne 

cieki źródliskowe (I i II rzędu) - które wydają się jedną z istotnych odmian siedliska - bardzo ważnych 

jako stanowiska występowania gatunków rzadkich, zagrożonych i ginących -  w tym rdestniczki gęstej 

(Groenlandia densa). Z powodu potwierdzonego występowania tego gatunku w przeszłości w rzekach 

Pomorza, również w polskim podręczniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 został on wpisany 

jako jeden z gatunków charakterystycznych dla tego siedliska (Puchalski 2004).  Wobec stwierdzenia 

wymarcia gatunku na obszarze Polski w trakcie przygotowywania założeń niniejszego projektu LIFE 

13 NAT/PL/000009 uwzględniono prace związane z reintrodukcją rdestniczki do wód rzek Pomorza. 

Prace te poprzedzono studium obejmującym przegląd danych dotyczących aktualnego występowania 

tego gatunku w Europie. Stwierdzono, że najbliższe polskim stanowiskom Groenlandia densa są te 

znajdujące się w Niemczech. Także porównawcze badania genetyczne nie wykazały istotnych różnic 

pomiędzy populacjami z Niemiec i z Polski (na podstawie zachowanych okazów zielnikowych), 

dlatego po pozyskaniu i rozmnożeniu okazów z Niemiec wytypowano odpowiednie – na podstawie 

aktualnej i fragmentarycznej wiedzy o wymaganiach środowiskowych gatunku – stanowiska, na 

których podjęto próbę reintrodukcji. Trzeba podkreślić, że Groenlandia densa nie jest gatunkiem 

zaliczanym obligatoryjnie do gatunków wskaźnikowych siedliska 3260 (Interpretation Manual of 

European Habitats, EU28, 2013). Ponadto byłe i nowopowstałe w ramach projektu  stanowiska 

rdestniczki w Polsce należy traktować jako oderwane stanowiska na granicy zasięgu występowania 

gatunku, w stosunku do warunków panujących w Europie Zachodniej, gdzie gatunek funkcjonuje w 

centrum swego zasięgu. Podjęta próba reintrodukcji wynika z zakładanych w ramach niniejszego 

projektu zmian w podejściu do hydrologicznego funkcjonowania całych systemów rzecznych – od 

źródeł do ujścia, zgodnie z koncepcją River Continuum,  udrożnienia przepływów, naturalizacji koryt 

rzecznych, itp. Powrót rdestniczki i obserwacje kondycji jej populacji w niewielkich ciekach 

źródliskowych - I i II rzędu – mogą być pierwszym i bardzo dobrym wskaźnikiem stanu właściwych 

rzek włosienicznikowych (zazwyczaj cieki III-V rzędu w systemie RCC) i potencjalnych zagrożeń. 

Zagrożenia te mogą być spowodowane zarówno przez okresy suszy, nieregularnych powodzi, 

niewłaściwą gospodarkę wodną, eutrofizację itp. 

Ocena stanu populacji i warunków środowiskowych na 7 stanowiskach reintrodukcji 

rdestniczki gęstej Groenlandia densa wykazała bardzo zróżnicowany stan tych populacji. Od bardzo 
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dobrego stanu na stanowisku 28A Stara Radew, poniżej mostu – gdzie obserwuje się znaczne 

powiększanie liczebności i  powierzchni zajmowanej przez populację, włącznie z samoistnym 

zasiedleniem nowego miejsca – stanowisko 28B, czyli Stara Radew powyżej mostu drogowego. Z 

drugiej strony odnotowano – prawdopodobnie z powodu nierównomiernego przepływu w cieku i fal 

wezbraniowych – niemal całkowity zanik populacji w dolinie Chocieli – stanowiskach 29A i 29B. 

Wskazano na możliwość regeneracji tej populacji – odnaleziono 1 okaz, który przetrwał na stanowisku 

29B. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tych osobników może być więcej, zatem wskazany dalszy 

monitoring siedliska. Stanowiska wsiedlania rdestniczki wymagają stałego monitoringu i 

podejmowania w miarę możliwości działań interwencyjnych. Przykładem jest stanowisko nr 33 

Biegała, gdzie zaobserwowano inwazję gatunków obcych - głównie kroplika żółtego i niecierpka 

gruczołowatego (Banaś-Stankiewicz 2019). Podjęte przez Zleceniodawcę działania interwencyjne – 

usuwanie kroplika – spowodowały, że populacja rdestniczki gęstej na tym stanowisku w trakcie badań 

monitoringowych w 2020 została uznana za liczną i w dobrym stabilnym stanie zachowania. 

Wskazano też na inne zagrożenia dla stanowisk reintrodukcji, jak np. na stanowisku nr 34 – 

Drężnianka, gdzie wcześniejsze obserwacje monitoringowe wskazywały na dobry, niezagrożony, stan 

populacji. W trakcie prac monitoringowych w 2020 roku zaobserwowano spowolniony przepływ i 

podwyższony poziom wody na stanowisku z powodu tamy zbudowanej przez bobry na cieku poniżej 

stanowiska wsiedlenia rdestniczki. Stan populacji został oceniony jako dobry, ale zaobserwowano 

konkurencyjne wypieranie rdestniczki przez inne gatunki roślin – np. przedstawiciele roślin 

pleustonowych (Lemna sp.). 

 

8. Ocena perspektywy zachowania siedliska ze szczególnym uwzględnieniem introdukowanego 

gatunku (Groenlandia densa) – zalecenia praktyczne 

Przeprowadzony monitoring nie wykazał, aby stan siedliska 3260 w badanych zlewniach 

ulegał pogorszeniu. W porównaniu ze stanem stwierdzonym w monitoringu „0” w roku 2015 nie 

stwierdzono negatywnych tendencji przejawiających się w zanikaniu roślin wskaźnikowych lub 

zmniejszaniu ich zasięgu. Rozpoznane zmiany przestrzenne są raczej wynikiem dostosowywania się 

roślin do naturalnej dynamiki środowiska rzecznego niż reakcją na niekorzystne uwarunkowania. 

Należy zaznaczyć, iż badane zlewnie charakteryzują się dużą bezwładnością i odpornością na różne 

czynniki środowiskowe, w tym zwłaszcza na zmienność warunków opadowych i zasilania koryt 

rzecznych. W perspektywie dłuższej należy się jednak liczyć z możliwością ograniczenia dostawy 

wody do systemów rzecznych spowodowaną w pierwszym rzędzie wzrostem temperatury powietrza, 

zwiększonym parowaniem i zmniejszeniem zasilania z opadów śniegu, a również w wyniku 

wzrastającej presji antropogenicznej o zróżnicowanym, regionalnym lub lokalnym charakterze. 

Przedstawione poniżej zalecenia praktyczne wynikają z przeprowadzonych badań i są konkretnymi 

wskazaniami odnoszącymi się do monitorowanych stanowisk. 

W świetle uzyskanych wyników – w tym obserwacji na stanowiskach reintrodukcji rdestniczki 

– zespół monitoringowy uważa, że w zakresie metodyki oceny siedliska 3260 w naszych 

uwarunkowaniach należy uznać formy bez włosieniczników w górnych partiach systemów dorzeczy 

jako formę inicjalną, co uważamy za zgodne z ogólną teorią ciągłości ekosystemów rzecznych 

Vannote'a.  W tych ciekach występują często inne gatunki związane z intensywnym zasilaniem 

wodami podziemnymi, takie jak mszaki wodne, krasnorost Hildenbradia rivularis, rzęśle (Callitriche 

sp.) a także Groenlandia densa i inne - ale brak jest włosieniczników!  Przy niezbyt licznym 

występowaniu ww. taksonów wskaźnikowych i wobec braku przedstawicieli rodzaju Batrachium 

stanowisko takie, zgodnie z aktualną metodyką, winno być ocenione jako niezadawalające U1 lub 

niewłaściwe/ złe - U2. Uważamy, że w sytuacji o właściwych warunkach ekologicznych, bez 

wyraźnych zaburzeń w ciekach źródliskowych – nawet w sytuacji braku lub nielicznego 

występowania roślinności, np. z powodu zacienienia - należy mówić o formie inicjalnej siedliska  

3260 ze wskazaniem na stan właściwy FV.  Natomiast w sytuacji gdy te warunki, zwykle w niżej 

położonych partiach systemu rzecznego, są niezadowalające i skutkują brakiem włosieniczników  - 

pomimo potencjału na stanowisku – należy ocenić to jako U1 lub U2. Takie podejście umożliwi 

bardziej wyraźne rozróżnienie dwóch różnych przypadków stanu siedliska bez Batrachium. Taki 

sposób klasyfikacji stanu siedliska może mieć istotny wpływ na realizację projektów ochrony siedlisk, 

wyznaczania obszarów Natura 2000 uwzględniających siedliska wód płynących, czy innych form 

ochrony w sposób właściwy dla skuteczności tej ochrony. 
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Zalecenia praktyczne dla stanowisk reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa): 

 należy kontynuować monitoring stanowisk i warunków siedliska, głównie ze względu na 

nadal niedostateczne rozpoznanie preferencji gatunku i możliwości dostosowywania się 

rośliny do obserwowanych zmian klimatu, 

 wskazane jest dalsze wyszukiwanie siedlisk i stanowisk potencjalnie sprzyjających roślinie, co 

jest ważne dla zachowania wciąż nielicznej populacji gatunku w Polsce; obszarem 

sprzyjającym rdestniczce gęstej wydaje się zlewnia górnej Parsęty, z udanym stanowiskiem 

namnażania w Chwalimskim Potoku, zatem lokalizacja kolejnych stanowisk mogłaby być 

przeprowadzona na pobliskich obszarach Natura 2000 Dorzecze Parsęty, 

 na stanowiskach, gdzie niekorzystne czynniki spowodowały ubytek w populacji rdestniczki 

gęstej, lub jest ryzyko takiego uszczerbku (stanowiska 28A i 28B na Starej Radwi w 

Rosnowie, 29A i 29B na Chocieli koło Bobolic), należy dosadzać rośliny, korzystając  z 

zasobów stanowiska namnażania w Chwalimskim Potoku w zlewni górnej Parsęty, 

 dbać o dostateczny dostęp światła do stanowisk, a w uzasadnionych przypadkach, jak np. na 

Chocieli koło Bobolic, przeprowadzać selektywną wycinkę krzewów i drzew (na wzór 

podobnych działań na Starej Radwi w Rosnowie), 

 ograniczyć erozję denną w korycie rzeki, która poprzez uruchomienia nadmiernego transportu 

rumowiska rzecznego niszczy rośliny; przypadek taki zachodzi na Chcieli koło Bobolic, gdzie 

melioracje na obszarze łąkowym poniżej stanowisk wywołały gwałtowaną i postępującą 

erozję koryta (należałoby podjąć działania ograniczające erozję denną np. poprzez budowę 

pryzm w korycie rzeki), 

 poprzez odpowiednie wymogi w pozwoleniu wodno-prawnym nie dopuszczać do 

gwałtowanych, nadmiernych zrzutów wody ze zbiornika Rosnowskiego do Starej Radwi, 

które mogą niszczyć jedno z najlepszych pod względem populacji z dotychczasowych 

stanowisk rdestniczki gęstej; należy natomiast wprowadzić obowiązek stałego przepływu ze 

zbiornika do Starej Radwi o wielkości około 0,5-1,0 m
3
 s

-1
, 

 w sytuacjach konfliktowych należy usuwać tamy bobrowe podpiętrzające wodę i niszczące 

dobre siedliska rdestniczki – taka sytuacja występuje obecnie na stanowisku Drężnianka 

Lubowo, 

 usuwać rośliny inwazyjne ze stanowisk i ich sąsiedztwa – taka akcja została przeprowadzona 

dla stanowiska Biegała Drzeńsko, które wydaje się potencjalnie jednym z najlepszych 

dotychczasowych stanowisk introdukcji rdestniczki gęstej.  

Zalecenia praktyczne dla stanowisk z pryzmami: 

 udany eksperyment z budową pryzm wskazuje, że jest to dobry sposób na przywracanie 

seminaturalnych sekwencji koryt rzecznych z układami ploso-bystrze, które dość szybko 

nabierają cech naturalności, 

 wskazane jest wznoszenie kolejnych pryzm przy lokalizacji poprzedzonej dokładnym 

rozpoznaniem hydrodynamiki koryta rzecznego, głównie pod kątem spadku koryta – budowa 

pryzm na odcinkach o znikomym spadku podłużnym i powolnym przepływie wody przynosi 

odwrotne rezultaty: wytworzenie zastoiska wody i sedymentację zawiesiny, 

 należy formalnie zakazać wszelkich prac melioracyjnych na stanowiskach i co najmniej na 

odcinkach rzeki 500 m w górę i w dół od pryzm, 

 należy przewidzieć monitoring pryzm pod kątem dynamiki sukcesji roślin wodnych i tym 

samym możliwości przywracania naturalnego charakteru koryta; realizowany w roku 2020 

monitoring odbywał się w krótkim czasie (przynajmniej dla większości stanowisk) po 

wzniesieniu pryzm, zatem było zbyt mało czasu, aby roślinność wodna w naturalny sposób 

zasiedliła te stanowiska, 

 wskazany jest monitoring pryzm w systemie After Life Action Plan, zwłaszcza dla stanowisk, 

gdzie dotychczas z powodu zbyt krótkiego czasu od ich budowy efekt poprawy warunków 

siedliskowych jest ograniczony; do takiego monitoringu proponuje się następujące 

stanowiska: 

1. 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki, 

2. 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki, 

3. 4A Drawa Złocieniec w górze rzeki, 
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4. 5B Drawa Złocieniec w dół od mostu, 

5. 5C Drawa Złocieniec w górę od mostu, 

6. 5D Drawa Złocieniec powyżej szpitala, 

7. 13A Drawa Sucha w górze rzeki, 

8. 13B Drawa Sucha w dole rzeki, 

9. 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki, 

10. 21A Korytnica Jaźwiny w górze rzeki. 

11. 21C Korytnica próg między Jaźwinami i Sówką, 

12. 22 Korytnica Bogdanka, 

13. 23 Płociczna Jadwiżyn. 

Zalecenia praktyczne dla monitoringu siedliska 3260: 

 należy przewidzieć kolejny etap monitoringu stanu siedliska 3260, optymalnie dla wszystkich 

stanowisk z roku 2015 wraz z nowymi stanowiskami wprowadzonymi w roku 2020. 

Zalecenia praktyczne dla przepławek i miejsc udrożnień koryta rzecznego: 

 wprowadzić dodatkowe instalacje kierujące ryby do przepławki przy elektrowni Kamienna od 

strony wody górnej, 

 należy zorganizować systematyczny dozór przepławek w celu zapewnienia ich sprawnego 

działania (np. usuwania zanieczyszczeń z komór i wlotów), 

 wskazane jest wprowadzenie elektronicznego monitoringu przepławek (kamer) w celu 

ograniczenia kłusownictwa, 

 należy ustabilizować stok po prawej stronie kanału przepławki w Jaźwinach, w przeciwnym 

razie może dochodzić do staczania się/zsuwania narzutu kamiennego i zablokowania 

przepławki. 
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9. Mapy stanowisk monitoringu 

 

Ryc. 83. Lokalizacja stanowisk: 1A Drawa Kuźnica Drawska i 1B Drawa Prosinko 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl   
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Ryc. 84. Lokalizacja stanowisk: 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki, 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki, 

3A Drawa Głęboczek w dole rzeki, 3B Drawa Głęboczek w dole rzeki 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl   
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Ryc. 85. Lokalizacja stanowisk: 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu, 4B Drawa Złocieniec centrum  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl   
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Ryc. 86. Lokalizacja stanowisk: 5A Drawa Kładka Koleśno, 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu, 

5C Drawa Drawsko park w górę od mostu, 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala, 5E Drawa Koleśno 

elektrownia  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl   
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Ryc. 87. Lokalizacja stanowisk: 6 Drawa Rościn Most, 7 Drawa Drewniany Most  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl   
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Ryc. 88. Lokalizacja stanowisk: 8 Drawa Drawnik, 9 Drawa Barnimie  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 89. Lokalizacja stanowisk: 10 Drawa Zatom Most, 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki, 

19B Korytnica Sówka koło baru, 19C Korytnica Przepławka Sówka, 20 Korytnica Przepławka 

Jaźwiny, 21A Korytnica Jaźwiny w dół rzeki, 21B Korytnica Jaźwiny w górę rzeki, 21C Korytnica 

Próg miedzy Jaźwinami i Sówką, 22 Korytnica Bogdanka 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 



255 
 

 

Ryc. 90. Lokalizacja stanowisk: 11 Drawa Sitnica Biwak, 12 Drawa Most do Moczeli  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 91. Lokalizacja stanowisk: 13A Drawa Sucha w górze rzeki, 13B Drawa Sucha w dole rzeki, 13C 

Drawa Elektrownia Kamienna, 14 Drawa Ujście Płocicznej, 15 Drawa Stare Osieczno  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 92. Lokalizacja stanowisk: 16 Drawa Przeborowo, 17 Drawa Nowe Bielice  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 93. Lokalizacja stanowiska: 18 Korytnica Mirosławiec  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 94. Lokalizacja stanowisk: 23 Płociczna Jadwiżyn, 24A Płociczna Płociczno w górę rzeki, 24B 

Płociczna Płociczno w dół rzeki  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 95. Lokalizacja stanowiska: 25 Radew Wronie Gniazdo  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 96. Lokalizacja stanowiska: 26 Radew Kurowo źródliska  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 97. Lokalizacja stanowisk: 27 Radew Lubowo, 34 Drężnianka Lubowo  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 98. Lokalizacja stanowisk: 28A Radew Stara Radew poniżej mostu, 28B Radew Stara Radew 

powyżej mostu  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 99. Lokalizacja stanowisk: 29A Chociel Bobolice dalej od mostu, 29B Chociel Bobolice bliżej 

mostu  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 100. Lokalizacja stanowiska: 30 Grabowa Lejkówko  

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 101. Lokalizacja stanowiska: 31 Grabowa Chomiec 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 102. Lokalizacja stanowiska: 32 Grabowa Buszyno 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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Ryc. 103. Lokalizacja stanowiska: 33 Biegała Drzeńsko 

na mapie w skali 1:25 000 

źródło mapy: geoportal.pl 
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10. Wykaz rycin, tabel i fotografii 

 

Wykaz rycin 

Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego 

Ryc. 2. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki  

Ryc. 3. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki  

Ryc. 4. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 5. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 6. Stanowisko 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 7. Stanowisko 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 8. Stanowisko 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 9. Stanowisko 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 10. Stanowisko 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 11. Stanowisko 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 12. Stanowisko 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 13. Stanowisko 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 14. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 15. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 16. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 17. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 18. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 19. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 20. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

podłużnym koryta rzeki 
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Ryc. 21. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 22. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 23. Stanowisko 5D – Drawa, Drawsko powyżej szpitala – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 24. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 25. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 26. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 27. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 28. Stanowisko 14 Drawa Ujście Płocicznej – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 29. Stanowisko 14 Drawa Ujście Płocicznej – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 30. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 31. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 32. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 33. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju 

poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 34. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 35. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 36. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 37. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 38. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 39. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 
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Ryc. 40. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju 

podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 41. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – głębokość do dna koryta (H), 

prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju 

poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 42. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 43. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 44. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody 

(v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 45. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody 

(v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 46. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym 

koryta rzeki 

Ryc. 47. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 48. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – głębokość do dna koryta (H), prędkość 

przepływu wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym 

koryta rzeki 

Ryc. 49. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 50. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 51. Stanowisko 27 Radew Lubowo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 52. Stanowisko 27 Radew Lubowo – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) 

i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 53. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju podłużnym koryta rzeki 

Ryc. 54. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu 

wody (v) i zawartość tlenu rozpuszczonego (O2rozp.)  w przekroju poprzecznym koryta rzeki 

Ryc. 55. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 6 Drawa Rościn 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 56. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 6 Drawa Rościn 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 57. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 11 Drawa Sitnica 

Biwak na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 58. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 11 Drawa Sitnica 

Biwak na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 59. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 12 Drawa Most do 

Moczeli na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 60. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 12 Drawa Most do 

Moczeli na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 61. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 31 Grabowa 

Chomiec na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 62. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 31 Grabowa 

Chomiec na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 63. Skład jonowy wód Drawy na stanowiskach pomiarowych 6, 11, 12 oraz Grabowej na 

stanowisku  31 – porównanie wyników z roku 2015 i roku 2020 

Ryc. 64a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 6 

Drawa Rościn Most w roku 2015 i 2020 
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Ryc. 64b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 6 

Drawa Rościn Most w roku 2015 i 2020 

Ryc. 65a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 11 

Drawa Sitnica Biwak w roku 2015 i 2020 

Ryc. 65b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 11 

Drawa Sitnica Biwak w roku 2015 i 2020 

Ryc. 66a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 12 

Drawa Most do Moczeli w roku 2015 i 2020 

Ryc. 66b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Drawy na stanowisku pomiarowym 12 

Drawa Most do Moczeli w roku 2015 i 2020 

Ryc. 67a. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Grabowej na stanowisku pomiarowym 31 

Grabowa Chomiec w roku 2015 i 2020 

Ryc. 67b. Porównanie parametrów fizykochemicznych wód Grabowej na stanowisku pomiarowym 31 

Grabowa Chomiec w roku 2015 i 2020 

Ryc. 68. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 15 Drawa Stare 

Osieczno na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 69. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 16 Drawa 

Przeborowo na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 70. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 17 Drawa Nowe 

Bielice na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 71. Roślinność wodna i hydromorfologia Grabowej na odcinku monitoringowym 32 Grabowa 

Buszyno na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 72. Skład jonowy wód Drawy na stanowiskach: 15 Drawa Stare Osieczno, 16 Drawa 

Przeborowo, 17 Drawa Nowe Bielice oraz Grabowej na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

Ryc. 73. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 7 Drawa 

Drewniany Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 74. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 7 Drawa 

Drewniany Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 75. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 8 Drawa Drawnik 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu 2 roku 2015 

Ryc. 76. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 8 Drawa Drawnik 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu 2 roku 2020 

Ryc. 77. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 9 Drawa Barnimie 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 78. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 9 Drawa Barnimie 

na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 79. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 10 Drawa Zatom 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2015 

Ryc. 80. Roślinność wodna i hydromorfologia Drawy na odcinku monitoringowym 10 Drawa Zatom 

Most na tle użytkowania ziemi i pokrycia terenu w roku 2020 

Ryc. 81. Skład jonowy wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki gęstej 

Ryc. 82a. Porównanie parametrów fizykochemicznych na stanowiskach introdukcji rdestniczki gęstej 

Ryc. 82b. Porównanie stężeń jonów w wodach powierzchniowych na stanowiskach introdukcji 

rdestniczki gęstej 

Ryc. 83. Lokalizacja stanowisk: 1A Drawa Kuźnica Drawska i 1B Drawa Prosinko na mapie w skali 

1:25 000 

Ryc. 84. Lokalizacja stanowisk: 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki, 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki, 

3A Drawa Głęboczek w dole rzeki, 3B Drawa Głęboczek w dole rzeki  

Ryc. 85. Lokalizacja stanowisk: 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu, 4B Drawa Złocieniec centrum 

na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 86. Lokalizacja stanowisk: 5A Drawa Kładka Koleśno, 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu, 

5C Drawa Drawsko park w górę od mostu, 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala, 5E Drawa 

Koleśno elektrownia na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 87. Lokalizacja stanowisk: 6 Drawa Rościn Most, 7 Drawa Drewniany Most na mapie w skali 

1:25 000 
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Ryc. 88. Lokalizacja stanowisk: 8 Drawa Drawnik, 9 Drawa Barnimie na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 89. Lokalizacja stanowisk: 10 Drawa Zatom Most, 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki, 

19B Korytnica Sówka koło baru, 19C Korytnica Przepławka Sówka, 20 Korytnica Przepławka 

Jaźwiny, 21A Korytnica Jaźwiny w dół rzeki, 21B Korytnica Jaźwiny w górę rzeki, 21C 

Korytnica Próg miedzy Jaźwinami i Sówką, 22 Korytnica Bogdanka na mapie w skali 1:25 

000 

Ryc. 90. Lokalizacja stanowisk: 11 Drawa Sitnica Biwak, 12 Drawa Most do Moczeli na mapie w 

skali 1:25 000 

Ryc. 91. Lokalizacja stanowisk: 13A Drawa Sucha w górze rzeki, 13B Drawa Sucha w dole rzeki, 13C 

Drawa Elektrownia Kamienna, 14 Drawa Ujście Płocicznej, 15 Drawa Stare Osieczno na 

mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 92. Lokalizacja stanowisk: 16 Drawa Przeborowo, 17 Drawa Nowe Bielice na mapie w skali 1:25 

000 

Ryc. 93. Lokalizacja stanowiska: 18 Korytnica Mirosławiec na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 94. Lokalizacja stanowisk: 23 Płociczna Jadwiżyn, 24A Płociczna Płociczno w górę rzeki, 24B 

Płociczna Płociczno w dół rzeki na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 95. Lokalizacja stanowiska: 25 Radew Wronie Gniazdo na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 96. Lokalizacja stanowiska: 26 Radew Kurowo źródliska na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 97. Lokalizacja stanowisk: 27 Radew Lubowo, 34 Drężnianka Lubowo na mapie w skali 1:25 

000 

Ryc. 98. Lokalizacja stanowisk: 28A Radew Stara Radew poniżej mostu, 28B Radew Stara Radew 

powyżej mostu na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 99. Lokalizacja stanowisk: 29A Chociel Bobolice dalej od mostu, 29B Chociel Bobolice bliżej 

mostu na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 100. Lokalizacja stanowiska: 30 Grabowa Lejkówko na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 101. Lokalizacja stanowiska: 31 Grabowa Chomiec na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 102. Lokalizacja stanowiska: 32 Grabowa Buszyno na mapie w skali 1:25 000 

Ryc. 103. Lokalizacja stanowiska: 33 Biegała Drzeńsko na mapie w skali 1:25 000 

 

Spis tabel 

 

Tab. 1. Zakres, metody badań właściwości fizykochemicznych próbek wód oraz wykorzystywana 

aparatura terenowa i laboratoryjna 

Tab. 2. Waloryzacja najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślinności 

włosienicznikowej (Ranunculion fluitantis) 

Tab. 3. Stopień pokrycia dla każdego gatunku wg 9-stopniowej skali 

Tab. 4. Wykaz stanowisk badawczych na których realizowano zadanie D2 Monitoring stanu 

warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 

Tab. 5. Terminy badań terenowych na poszczególnych stanowiskach 

Tab. 6. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 1A Drawa Kuźnica Drawska 

Tab. 7. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 1A Drawa 

Kuźnica Drawska 

Tab. 8. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 1B Drawa Prosinko 

Tab. 9. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 1B Drawa 

Prosinko 

Tab. 10. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 2A Drawa Rzepowo w dole rzeki 

Tab. 11. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 2A Drawa 

Rzepowo w dole rzeki 

Tab. 12. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 2B Drawa Rzepowo w górze rzeki 

Tab. 13. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 2B Drawa 

Rzepowo w górze rzeki 

Tab. 14. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 3A Drawa Głęboczek w dole rzeki 

Tab. 15. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 3A Drawa 

Głęboczek w dole rzeki 

Tab. 16. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 3B Drawa Głęboczek w górze rzeki 
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Tab. 17. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 3B Drawa 

Głęboczek w górze rzeki 

Tab. 18. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 4A Drawa Złocieniec w górze rzeki 

Tab. 19. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 4A Drawa 

Złocieniec poniżej mostu 

Tab. 20. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5A Drawa Kładka Koleśno 

Tab. 21. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5A Drawa 

Kładka Koleśno 

Tab. 22. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5B Drawa park w dół od mostu 

Tab. 23. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5B Drawa 

Drawsko park w dół od mostu 

Tab. 24. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5C Drawa park w górę od mostu 

Tab. 25. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5C Drawa 

Drawsko park w górę od mostu 

Tab. 26. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala 

Tab. 27. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 5D Drawa 

Drawsko powyżej szpitala 

Tab. 28. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 13A Drawa Sucha w górze rzeki 

Tab. 29. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 13A Drawa 

Sucha w górze rzeki 

Tab. 30. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 13B Drawa Sucha w dole rzeki 

Tab. 31. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 13B Drawa 

Sucha w dole rzeki 

Tab. 32. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 14 Drawa Ujście Płocicznej 

Tab. 33. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 14 Drawa 

ujście Płocicznej 

Tab. 34. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 18 Korytnica Mirosławiec 

Tab. 35. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 18 Korytnica 

Mirosławiec 

Tab. 36. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 19A Korytnica Sówka poniżej 

przepławki 

Tab. 37. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 19A 

Korytnica Sówka poniżej przepławki 

Tab. 38. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 19B Korytnica Sówka koło baru 

Tab. 39. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 19B 

Korytnica Sówka koło baru 

Tab. 40. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki 

Tab. 41. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21A 

Korytnica Jaźwiny w dole rzeki 

Tab. 42. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21B Korytnica Jaźwiny w górze 

rzeki 

Tab. 43. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21B 

Korytnica Jaźwiny w górze rzeki 

Tab. 44. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 21C Korytnica Próg między 

Jaźwinami i Sówką 

Tab. 45. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 21C 

Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką 

Tab. 46. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 22 Korytnica Bogdanka 

Tab. 47. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 22 Korytnica 

Bogdanka 

Tab. 48. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 23 Płociczna Jadwiżyn 

Tab. 49. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 23 Płociczna 

Jadwiżyn 

Tab. 50. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 24A Płociczna Płociczno w górze 

rzeki 
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Tab. 51. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 24A 

Płociczna Płociczno w górze rzeki 

Tab. 52. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 24B Płociczna Płociczno w dole 

rzeki 

Tab. 53. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 24B 

Płociczna Płociczno w dole rzeki 

Tab. 54. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 25 Radew Wronie Gniazdo 

Tab. 55. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 25 Radew 

Wronie Gniazdo 

Tab. 56. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 27 Radew Lubowo 

Tab. 57. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 27 Radew 

Lubowo 

Tab. 58. Ocena warunków hydromorfologicznych na stanowisku 30 Grabowa Lejkówko 

Tab. 59. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 30 Grabowa 

Lejkówko 

Tab. 60. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 5E Drawa 

Elektrownia Koleśno 

Tab. 61. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 13C 

Elektrownia Kamienna 

Tab. 62. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 19C 

Przepławka Sówka 

Tab. 63. Ocena warunków hydrodynamicznych i fizykochemicznych wody na stanowisku 20 

Przepławka Jaźwiny 

Tab. 64. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 6 Drawa 

Rościn Most 

Tab. 65. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 11 Drawa 

Sitnica Biwak 

Tab. 66. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 14 Drawa 

Most do Moczeli 

Tab. 67. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 32 Grabowa 

Chomiec 

Tab. 68. Parametry fizykochemiczne wód Drawy na stanowiskach pomiarowych 6, 11, 12 oraz wód 

Grabowej na stanowisku 31 – porównanie wyników z roku 2015 i roku 2020 

Tab. 69. Jakość wód Drawy (stanowiska 6, 11, 12) i Grabowej (stanowisko 31) na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 
Tab. 70. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 15 Drawa 

Stare Osieczno 

Tab. 71. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 16 Drawa 

Przeborowo 

Tab. 72. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 17 Drawa 

Nowe Bielice 

Tab. 73. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 32 Grabowa 

Buszyno 

Tab. 74. Parametry fizykochemiczne wód Drawy w punktach pomiarowych 15, 16, 17 oraz Grabowej 

w punkcie pomiarowym 32 

Tab. 75. Jakość wód Drawy (stanowiska 15, 16, 17) i Grabowej (stanowisko 32) na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 

Tab. 76. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 7 Drawa 

Drewniany Most 

Tab. 77. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 8 Drawa 

Drawnik 

Tab. 78. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 9 Drawa 

Barnimie 

Tab. 79. Ocena warunków  siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej na stanowisku 9 Drawa 

Barnimie 
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Tab. 80. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 81. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 82. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 83. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 84. Inne informacje  dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab.  85. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 26 Radew Kurowo źródliska 

Tab. 86. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Tab. 87. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Tab. 88. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Tab. 89. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej 

mostu 

Tab. 90. Inne informacje  dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Tab.  91. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Tab. 92. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Tab. 93. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 28B Radew Stara Radew powyżej Mostu 

Tab. 94. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 28A Radew Stara Radew powyżej mostu 

Tab. 95. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 28B Radew Stara Radew powyżej 

mostu 

Tab. 96. Inne informacje  dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Tab.  97. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Tab. 98.Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od  mostu 

Tab. 99. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Tab. 100. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Tab. 101. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od 

mostu 

Tab. 102. Inne informacje  dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Tab. 103. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Tab. 104. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej  mostu 

Tab. 105. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Tab. 106. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Tab. 107. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej 

mostu 

Tab. 108. Inne informacje  dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Tab.  109. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Tab. 110. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 

Tab. 111. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Tab. 112. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Tab. 113. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Tab. 114. Inne informacje  dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 

Tab.  115. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 33 Biegała Drzeńsko 

Tab. 116. Karta obserwacji gatunku dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 

Tab. 117. Karta stanu ochrony gatunku na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Tab. 118. Karta oceny aktualnych oddziaływań na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Tab. 119. Karta oceny przewidywanych oddziaływań na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Tab. 120. Inne informacje  dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 

Tab.  121. Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w płacie - gatunki roślin wraz ze stopniem pokrycia w 

9-cio stopniowej skali MIR dla stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 

Tab. 122. Parametry fizykochemiczne wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki 

gęstej 
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Tab. 123. Jakość wód powierzchniowych w miejscach introdukcji rdestniczki gęstej na podstawie 

klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 257) 

 

Spis fotografii 

 

Fot. 1. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – żwirowo-kamienna powierzchnia pryzmy, bardzo 

mały przepływ wody w korycie 

Fot. 2. Stanowisko 1A Drawa Kuźnica Drawska – żwirowo-kamienna powierzchnia pryzmy, bardzo 

mały przepływ wody w korycie 

Fot. 3. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – kamienne dno pryzmy i kamienie na prawym brzegu koryta 

pozostałe z sypania pryzmy 

Fot. 4. Stanowisko 1B Drawa Prosinko – glony nitkowate na powierzchni wody stagnującej w korycie 

rzeki 

Fot. 5. Stanowisko 2A Rzepowo w dole rzeki – widok na pryzmę i na rwący nurt w korycie w dolnej 

części pryzmy 

Fot. 6. Stanowisko 2A Rzepowo w dole rzeki – wartki nurt w środkowej części pryzmy 

Fot. 7. Stanowisko 2B Rzepowo w górze rzeki – pomiary w środkowej części pryzmy 

Fot. 8. Stanowisko 2B Rzepowo w górze rzeki – wartki nurt w środkowej części pryzmy 

Fot. 9. Stanowisko 3A Głęboczek w dole rzeki – odsłonięty kamienno-żwirowo-piaszczysty lewy 

brzeg koryta w środkowej części pryzmy 

Fot. 10. Stanowisko 3A Głęboczek w dole rzeki – pomiary w środkowej części pryzmy 

Fot. 11. Stanowisko 3B Głęboczek w górze rzeki – pomiary w korycie rzeki 

Fot. 12. Stanowisko 3B Głęboczek w górze rzeki – koryto rzeki w obrębie pryzmy 

Fot. 13. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – widok na koryto i dolinę rzeki z lewego 

brzegu od strony terenów rekreacyjnych i stanicy wodnej 

Fot. 14. Stanowisko 4A Drawa Złocieniec poniżej mostu – kamienna pryzma złożona na organicznych 

osadach korytowych 

Fot. 15. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – koryto rzeki powyżej pryzmy – odsłonięte brzegi z 

powodu niskiego stanu wody 

Fot. 16. Stanowisko 5A Drawa Kładka Koleśno – rwący nurt na pryzmie, naturalnie zalegające 

kamienie i głazy na prawym brzegu koryta rzeki 

Fot. 17. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – gładki przepływ, częściowo 

umocnione i rozdeptane brzegi koryta 

Fot. 18. Stanowisko 5B Drawa Drawsko park w dół od mostu – pomiary na stanowisku 

Fot. 19. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – pomiary na stanowisku 

Fot. 20. Stanowisko 5C Drawa Drawsko park w górę od mostu – wyprostowane koryto i wydeptane 

brzegi rzeki 

Fot. 21. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – pomiary na stanowisku, kamieniste dno 

pryzmy 

Fot. 22. Stanowisko 5D Drawa Drawsko powyżej szpitala – antropogenicznie przekształcone koryto z 

dużą ilością roślinności wodnej 

Fot. 23. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – pomiary na pryzmie 

Fot. 24. Stanowisko 13A Drawa Sucha w górze rzeki – biwak, pomost, slip na lewym brzegu rzeki na 

wysokości stanowiska pomiarowego 

Fot. 25. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – widok na koryto i dno pryzmy z dużym 

udziałem piasku 

Fot. 26. Stanowisko 13B Drawa Sucha w dole rzeki – zwarte płaty roślinności wodnej w 

przybrzeżnych częściach koryta 

Fot. 27. Stanowisko 14 Drawa ujście Płocicznej – widok na środkową część pryzmy 

Fot. 28. Stanowisko 14 Drawa ujście Płocicznej – prosty odcinek koryta w obrębie dużych meandrów 

rzeki 

Fot. 29. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – wyprostowane i pogłębione koryto rzeki w dół od 

pryzmy 

Fot. 30. Stanowisko 18 Korytnica Mirosławiec – piaszczysto-żwirowe dno pryzmy, niewielkie płaty 

roślinności wodnej przy brzegach koryta 
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Fot. 31. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – kamienisto-żwirowe dno pryzmy 

Fot. 32. Stanowisko 19A Korytnica Sówka poniżej przepławki – koryto rzeki poniżej pryzmy 

Fot. 33. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – antropogenicznie przekształcone brzegi koryta 

Fot. 34. Stanowisko 19B Korytnica Sówka koło baru – wartki nurt w obrębie koryta umocnionego na 

prawym brzegu drewnianą palisadą 

Fot. 35. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – pomiary na pryzmie 

Fot. 36. Stanowisko 21A Korytnica Jaźwiny w dole rzeki – widok na koryto i prawy, wysoki i stromy 

brzeg doliny rzecznej 

Fot. 37. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki – widok na koryto rzeki w obrębie pryzmy 

Fot. 38. Stanowisko 21B Korytnica Jaźwiny w górze rzeki – głęboko wcięta dolina rzeki 

Fot. 39. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – pomiary na pryzmie poniżej 

progu, lewy brzeg koryta z częściowo zniszczoną obudową kamienną 

Fot. 40. Stanowisko 21C Korytnica Próg między Jaźwinami i Sówką – zmienny nurt przy przejściu z 

plosa powyżej progu do bystrza na progu 

Fot. 41. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – wartki i rwący nurt rzeki na pryzmie 

Fot. 42. Stanowisko 22 Korytnica Bogdanka – szczelne, kamieniste dno pryzmy 

Fot. 43. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – wyprostowane i pogłębione dno rzeki poniżej pryzmy 

Fot. 44. Stanowisko 23 Płociczna Jadwiżyn – most powyżej pryzmy wpływający na przepływ i 

tworzenie przegłębienia przed pryzmą 

Fot. 45. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – meandrujące koryto w obrębie pryzmy 

Fot. 46. Stanowisko 24A Płociczna Płociczno w górze rzeki – przegłębieni i ploso poniżej pryzmy 

Fot. 47. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – zastoisko i spowolnienie przepływu wody 

w obrębie pryzmy spowodowane tamą bobrową 

Fot. 48. Stanowisko 24B Płociczna Płociczno w dole rzeki – tama bobrowa poniżej stanowiska 

Fot. 49. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – pomiary w korycie w środkowej części pryzmy 

Fot. 50. Stanowisko 25 Radew Wronie Gniazdo – płaty włosienicznika Ranunculus pseudofluitans  i 

rzęśli Callitriche cophocarpa w korycie w obrębie pryzmy 

Fot. 51. Stanowisko 27 Radew Lubowo – tarlisko w korycie rzeki i rozmywany przez spływy 

powierzchniowe lewy brzeg koryta 

Fot. 52. Stanowisko 27 Radew Lubowo – pozostałości po młynie wodnym i most drogowy 

wpływające na przepływ wody poniżej tarliska 

Fot. 53. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – koryto rzeki poniżej pryzmy 

Fot. 54. Stanowisko 30 Grabowa Lejkówko – pryzma z płatami rzęśli Callitriche cophocarpa, po 

lewej stronie zasypywana piaskiem osadzającym się w cieniu filara mostowego 

Fot. 55. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – spiętrzona woda w korycie rzeki przed 

elektrownią, po lewej stronie przed budynkiem wlot do przepławki 

Fot. 56. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – rzeka poniżej elektrowni, wlot do przepławki 

od strony wody dolnej, umocniony narzutem kamiennym prawy brzeg koryta 

Fot. 57. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – pomiary przy wlocie do przepławki od strony 

wody górnej 

Fot. 58. Stanowisko 5E Drawa Elektrownia Koleśno – pomiary przy wlocie do przepławki od strony 

wody dolnej 

Fot. 59. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – pomiary przy wlocie do przepławki od 

strony wody górnej 

Fot. 60. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – woda górna przed przepławką 

Fot. 61. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – przepływ wody przez koryto przepławki 

Fot. 62. Stanowisko 13C Drawa Elektrownia Kamienna – wylot z przepławki od strony wody dolnej 

Fot. 63, 64. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – przepływ wody między komorami 

przepławki i pomiary przy wlocie do przepławki od strony wody górnej 

Fot. 65. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – spiętrzone wody Korytnicy przez tama i 

wlotem do przeławki 

Fot. 66. Stanowisko 19C Korytnica przepławka Sówka – woda górna i wlot do przepławki 

Fot. 67. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki od strony wody górnej 

Fot. 68. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki, umocnienie prawego 

brzegu gabionami i slip dla kajaków 
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Fot. 69. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – prawy stok doliny umocniony niestabilnym 

nasypem kamiennym 

Fot. 70. Stanowisko 20 Korytnica przepławka Jaźwiny – kanał przepławki od strony wody dolnej 

Fot. 71. Stanowisko 6 Drawa Rościn Most – widok na koryto rzeki powyżej mostu 

Fot.  72. Płaty Potamogeton sp. na stanowisku 6 Drawa Rościn Most 

Fot. 73. Płat Sagittaria sagittifolia na stanowisku 6 Drawa Rościn Most 

Fot. 74. Płat potocznika wąskolistnego (Berula erecta) na stanowisku 11 Drawa Sitnica 

Fot. 75. Płat włosieniczników na stanowisku 11 Drawa Sitnica Biwak 

Fot. 76. Płat mieszańców rdestnic (Potamogeton x sp.) na stanowisku 11 Drawa Sitnica Biwak 

Fot. 77. Koryto rzeki na stanowisku 12 Drawa Most do Moczeli 

Fot. 78. Płat strzałki wodnej (Sagittaria sagittifolia) na stanowisku 12 Drawa Most do Moczeli 

Fot. 79. Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) wzdłuż  brzegu na stanowisku 12 Drawa Most do 

Moczeli 

Fot. 80. Koryto rzeki na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

Fot. 81. Włosieniczniki (na dole zdjęcia) i rzęśle (Callitriche sp.) – jasnozielony płat w górnej części 

zdjęcia - na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

Fot. 82. Płaty rzęśli (Callitriche sp.) – jasnozielone – i mchu zdrojka (Fontinalis antypiretica) – 

ciemnozielony - na stanowisku 31 Grabowa Chomiec 

Fot. 83. Koryto rzeki na stanowisku 15 Drawa Stare Osieczno. Płaty Sagittaria sagittifolia przy lewy 

brzegu rzeki 

Fot. 84. Płaty Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 15 Drawa Stare Osieczno 

Fot. 85. Krasnorost Hildenbrantia rivularis i mech Fontinalis antypiretica na stanowisku 15 Drawa 

Stare Osieczno 

Fot. 86. Koryto rzeki na stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

Fot. 87. Płaty Ranunculus sp. na stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

Fot. 88. Ranunculus sp.,  krasnorost Hildenbrantia rivularis i mech Fontinalis antypiretica na 

stanowisku 16 Drawa Przeborowo 

Fot. 89. Koryto rzeki na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

Fot. 90. Płaty Ranunculus sp. przy brzegu koryto rzeki na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

Fot. 91. Ranunculus sp. i Hildenbrantia rivularis na stanowisku 17 Drawa Nowe Bielice 

Fot. 92. Koryto rzeki na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

Fot. 93. Płat Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

Fot. 94. Płat Ranunculus pseudofluitans na stanowisku 32 Grabowa Buszyno 

Fot. 95. Koryto rzeki na stanowisku 7 Drawa Drewniany Most 

Fot. 96. Most na stanowisku 7 Drawa Drewniany Most 

Fot. 97. Widok na rzekę i most drogowy przy stanowisku 8 Drawa Drawnik 

Fot. 98. Rwący przepływ pod mostem na stanowisku 8 Drawa Drawnik; na kamieniach występuje 

krasnorost Hildenbrantia rivularis 

Fot. 99. Stanowisko 8 Drawa Drawnik – przystań dla kajakarzy (pomost i slip) na prawym brzegu 

rzeki przed mostem 

Fot. 100. Umocniony narzutem kamiennym brzeg koryta, dalej miejsce postojowe i wiata na 

stanowisku  9 Drawa Barnimie 

Fot.  101. Zabezpieczenie przed erozją boczną brzegów koryta rzeki poniżej mostu drogowego na  

stanowisku  9 Drawa Barnimie 

Fot. 102. Widok na koryto rzeki na stanowisku  9 Drawa Barnimie; brzeg wydeptany przez turystów i 

osoby wypoczywające nad wodą 

Fot. 103. Widok na koryto rzeki powyżej mostu drogowego na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

Fot. 104. Koryto rzeki i most drogowy na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

Fot. 105. Infrastruktura turystyczna na stanowisku  10 Drawa Zatom Most 

Fot.  106. Początkowy odcinek cieku ze stanowiskami reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia 

densa) na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 

Fot.  107. Koryto cieku z płatami rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 26 Radew 

Kurowo źródliska 

Fot.  108. Środkowy odcinek cieku  - miejsce potencjalnej sukcesji rdestniczki gęstej (Groenlandia 

densa) na stanowisku 26 Radew Kurowo źródliska 
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Fot.  109. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 28A Radew Stara Radew 

poniżej mostu 

Fot.  110. Podwodne pędy rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 28A Radew Stara 

Radew poniżej mostu 

Fot.  111. Mozaika zbiorowisk, w tym płatów rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 

28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Fot.  112. Pomiary na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Fot.  113. Koryto rzeki na stanowisku 28A Radew Stara Radew poniżej mostu 

Fot.  114. Mozaika zbiorowisk, w tym płatów rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 

28B Radew Stara Radew powyżej mostu 

Fot.  115. Płat rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), na stanowisku 28B Radew Stara Radew 

powyżej mostu 

Fot.  116. Koryto Chocieli na stanowisku 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Fot.  117. Silna erozja denna (wsteczna) Chocieli wywołana pogłębieniem koryta w wyniku prac 

melioracyjnych poniżej stanowiska 29A Chociel Bobolice dalej od mostu 

Fot.  118. Wysoka roślinność szuwarowa ocieniająca koryto rzeki na stanowisku 29A Chociel 

Bobolice dalej od mostu 

Fot.  119. Koryto Chocieli na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Fot.  120. Ekspansywne byliny w korycie rzeki na stanowisku 29B Chociel Bobolice bliżej mostu 

Fot.  121. Pojedynczy okaz rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 29B Chociel 

Bobolice bliżej mostu 

Fot.  122. Źródliskowa część cieku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Fot.  123. Dobre warunki świetlne w środkowym odcinku cieku na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Fot.  124. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 33 Biegała Drzeńsko 

Fot.  125. Płaty rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 34 Drężnianka Lubowo 

Fot.  126. Podwodne pędy rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na stanowisku 34 Drężnianka 

Lubowo 

Fot.  127. Tama bobrowa i spiętrzenie wody w cieku poniżej stanowiska 34 Drężnianka Lubowo 
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12. Abstrakt 

 

Raport przedstawia wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach realizacji zadania D2 

Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, w ramach projektu LIFE13 

NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  of wildlife 

corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Na monitoring składało się: kartowanie 

hydrologiczne, kartowanie geomorfologiczne, ocena litologii osadów, badania fizykochemiczne wód, 

monitoring hydrobiologiczny. Badania terenowe przeprowadzono od 3 do 14 sierpnia 2020 roku. 
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Kartowanie hydrologiczne obejmowało: pomiary wielkości przepływów chwilowych, 

określenie rodzaju przepływu, ocenę zasilania powierzchniowego i podziemnego koryta rzecznego 

(dopływy, strefy źródliskowe, obszary podmokłe, starorzecza). Pomiary przepływu chwilowego 

wykonano za pomocą akustycznego czujnika przepływu Ott ADC. 

Kartowanie geomorfologiczne koryta rzecznego obejmowało: określnie zasięgów stref plos i 

bystrzy (pryzm), stref erozji i akumulacji w korycie, dostawę osadów. 

Ocena litologii osadów koryta rzeki i doliny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

materiału dna koryta, przeprowadzona została na podkładzie topograficznym przy pomocy 

makroskopowego opisu gruntów gruboziarnistych dla żwirów i piasków oraz gruntów 

drobnoziarnistych dla pyłów i iłów wg obowiązujących norm. 

W ramach monitoringu właściwości fizykochemicznych wód rzecznych wykonano badania 

wód na 15 wytypowanych stanowiskach: 

 6 w profilu Drawy, 

 2 w profilu Grabowej, 

 7 na stanowiskach introdukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). 

Na każdym stanowisku wykonano przy zastosowaniu wielofunkcyjnego miernika HI9898 

firmy Hanna Instruments z sondą wieloparametryczną pomiary temperatury wody, przewodności 

elektrolitycznej, pH i stężenia tlenu rozpuszczonego. W tych samych punktach pobrano próbki wody o 

objętości 1 dm
3
 przeznaczone do badań laboratoryjnych. Badania właściwości fizykochemicznych 

pobranych próbek wód rzecznych wykonano w laboratorium hydrochemicznym Stacji 

Geoekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Storkowie wg Polskich Norm. Oznaczenia 

obejmowały zawartość zawiesiny w wodzie oraz główne składniki jonowe i składniki podrzędne. 

Monitoring stanu warunków przyrodniczych istotnych dla funkcjonowania siedliska 

przyrodniczego 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis)” prowadzono na wszystkich wyznaczonych do tego odcinkach monitoringowych. Na 

każdym wyznaczonym stanowisku analizowano aktualne uwarunkowania oraz potencjalne możliwości 

i zagrożenia występowania roślinności charakterystycznej dla siedliska przyrodniczego 3260. 

Metody stosowane w ramach niniejszego Zadania opierają się na szeroko rekomendowanych i 

wdrażanych metodologiach służących do monitorowania i oceny stanu ekologicznego rzek oraz stanu 

ochrony siedliska 3260. Metody te zostały zmodyfikowane i uzupełnione o elementy wskazane przez 

Zleceniodawcę. Należy podkreślić, że Groenlandia densa nie jest gatunkiem zaliczanym 

obligatoryjnie do gatunków wskaźnikowych siedliska 3260. Byłe i nowopowstałe w ramach projektu  

stanowiska rdestniczki w Polsce należy traktować jako oderwane stanowiska na granicy zasięgu 

występowania gatunku, w stosunku do warunków panujących w Europie Zachodniej, gdzie gatunek 

funkcjonuje w centrum swego zasięgu. Podjęta próba reintrodukcji wynika z zakładanych w ramach 

niniejszego projektu zmian w podejściu do hydrologicznego funkcjonowania całych systemów 

rzecznych – od źródeł do ujścia, zgodnie z koncepcją River Continuum,  udrożnienia przepływów, 

naturalizacji koryt rzecznych, itp. Powrót rdestniczki i obserwacje kondycji jej populacji w 

niewielkich ciekach źródliskowych - I i II rzędu – mogą być pierwszym, bardzo dobrym wskaźnikiem 

stanu właściwych rzek włosienicznikowych i potencjalnych zagrożeń. Zagrożenia te mogą być 

spowodowane zarówno przez okresy suszy, nieregularnych powodzi, niewłaściwą gospodarkę wodną, 

eutrofizację itp. 

W świetle uzyskanych wyników – w tym obserwacji na stanowiskach reintrodukcji rdestniczki 

– zespół monitoringowy uważa, że w zakresie metodyki oceny siedliska 3260 w naszych 

uwarunkowaniach należy uznać formy bez włosieniczników w górnych partiach systemów dorzeczy 

jako formę inicjalną, co jest zgodne z ogólną teorią ciągłości ekosystemów rzecznych Vannote'a.  W 

tych ciekach występują często inne gatunki związane z intensywnym zasilaniem wodami 

podziemnymi: mszaki wodne, krasnorost Hildenbradia rivularis, rzęśle (Callitriche sp.) a także 

Groenlandia densa i inne przy braku włosieniczników.  Przy niezbyt licznym występowaniu ww. 

taksonów wskaźnikowych i wobec braku przedstawicieli rodzaju Batrachium stanowisko takie, 

zgodnie z aktualną metodyką, winno być ocenione jako niezadawalające U1 lub niewłaściwe/złe U2. 

Uważamy, że w sytuacji o właściwych warunkach ekologicznych, bez wyraźnych zaburzeń w ciekach 

źródliskowych , nawet w sytuacji braku lub nielicznego występowania roślinności (np. z powodu 

zacienienia), należy mówić o formie inicjalnej siedliska  3260 ze wskazaniem na stan właściwy FV.  

Natomiast w sytuacji, gdy w niżej położonych partiach systemu rzecznego te warunki są 
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niezadowalające i skutkują brakiem włosieniczników  - pomimo potencjału na stanowisku – należy 

ocenić to jako stanowisko niezadawalające U1 lub niewłaściwe/złe U2. Umożliwi to bardziej wyraźne 

rozróżnienie dwóch różnych przypadków stanu siedliska bez Batrachium. Proponowany sposób 

klasyfikacji stanu siedliska może mieć istotny wpływ na realizację projektów ochrony siedlisk, 

wyznaczania obszarów Natura 2000 uwzględniających siedliska wód płynących, czy innych form 

ochrony w sposób właściwy dla skuteczności tej ochrony. 

Monitoring stanu siedlisk przyrodniczych w ramach niniejszego opracowania obejmowały: 

 monitoring stanu rozwoju siedliska „3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskiem 

Ranunculion fulitantis” na badanych odcinkach rzek na 12 stanowiskach, 

 ocenę wpływu na siedlisko budowy pryzm tarliskowych dla ryb, odtwarzających naturalne 

elementy morfologiczne koryt rzecznych na 27 stanowiskach, 

 ocenę wpływu na siedlisko budowy przepławek i udrożnień koryta rzecznego na 4 

stanowiskach, 

 ocenę stanu populacji i warunków środowiskowych na 7 stanowiskach reintrodukcji 

rdestniczki gęstej Groenlandia densa. 

Przeprowadzony monitoring nie wykazał, aby stan siedliska 3260 w badanych zlewniach 

ulegał pogorszeniu. W porównaniu ze stanem stwierdzonym w monitoringu „0” w roku 2015 nie 

stwierdzono negatywnych tendencji przejawiających się w zanikaniu roślin wskaźnikowych lub 

zmniejszaniu ich zasięgu. Rozpoznane zmiany przestrzenne są raczej wynikiem dostosowywania się 

roślin do naturalnej dynamiki środowiska rzecznego niż reakcją na niekorzystne uwarunkowania. 

Przedstawione zalecenia praktyczne wynikają z przeprowadzonych badań i są konkretnymi 

wskazaniami odnoszącymi się do monitorowanych stanowisk. 

Zalecenia praktyczne dla stanowisk reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa): 

 należy kontynuować monitoring stanowisk i warunków siedliska, głównie ze względu na 

nadal niedostateczne rozpoznanie preferencji gatunku i możliwości dostosowywania się 

rośliny do obserwowanych zmian klimatu, 

 wskazane jest dalsze wyszukiwanie siedlisk i stanowisk potencjalnie sprzyjających roślinie, co 

jest ważne dla zachowania wciąż nielicznej populacji gatunku w Polsce, 

 na stanowiskach, gdzie niekorzystne czynniki spowodowały ubytek w populacji rdestniczki 

gęstej, lub jest ryzyko takiego uszczerbku (stanowiska 28A i 28B na Starej Radwi w 

Rosnowie, 29A i 29B na Chocieli koło Bobolic), należy dosadzać rośliny, 

 dbać o dostateczny dostęp światła do stanowisk, a w uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzać selektywną wycinkę krzewów i drzew (na wzór podobnych działań na Starej 

Radwi w Rosnowie), 

 ograniczyć erozję denną w korycie rzeki, która poprzez uruchomienia nadmiernego transportu 

rumowiska rzecznego niszczy rośliny,  

 poprzez pozwolenie wodno-prawne nie dopuszczać do gwałtowanych, nadmiernych zrzutów 

wody ze zbiornika Rosnowskiego do Starej Radwi, które mogą niszczyć jedno z najlepszych 

pod względem populacji z dotychczasowych stanowisk rdestniczki gęstej; należy również 

wprowadzić obowiązek stałego przepływu ze zbiornika do Starej Radwi o wielkości około 

0,5-1,0 m
3
 s

-1
, 

 w sytuacjach konfliktowych należy usuwać tamy bobrowe podpiętrzające wodę i niszczące 

dobre siedliska rdestniczki, 

 usuwać rośliny inwazyjne ze stanowisk i ich sąsiedztwa.  

  Zalecenia praktyczne dla stanowisk z pryzmami: 

 udany eksperyment z budową pryzm uzasadnia wznoszenie kolejnych, poprzedzonych  

dokładnym rozpoznaniem hydrodynamiki koryta rzecznego, głównie pod kątem spadku 

koryta, 

 należy przewidzieć dalszy monitoring pryzm pod kątem dynamiki sukcesji roślin wodnych i 

tym samym możliwości przywracania naturalnego charakteru koryta, 

 należy formalnie zakazać wszelkich prac melioracyjnych na stanowiskach i co najmniej na 

odcinkach rzeki 500 m w górę i w dół od pryzm. 
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Zalecenia praktyczne dla monitoringu siedliska 3260: 

 należy przewidzieć kolejny etap monitoringu stanu siedliska 3260, optymalnie dla wszystkich 

stanowisk z roku 2015 wraz z nowymi stanowiskami wprowadzonymi w roku 2020. 

Zalecenia praktyczne dla przepławek i miejsc udrożnień koryta rzecznego: 

 wprowadzić dodatkowe instalacje kierujące ryby do przepławki przy elektrowni Kamienna od 

strony wody górnej, 

 należy zorganizować systematyczny dozór przepławek w celu zapewnienia ich sprawnego 

działania (np. usuwania zanieczyszczeń z komór i wlotów), 

 wskazane jest wprowadzenie elektronicznego monitoringu przepławek (kamer) w celu 

ograniczenia kłusownictwa, 

 należy ustabilizować stok po prawej stronie kanału przepławki w Jaźwinach, w przeciwnym 

razie może dochodzić do staczania się/zsuwania narzutu kamiennego i zablokowania 

przepławki. 

 

 

 


