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Kategorie waloryzacji roślinno-siedliskowej. 

 

 Waloryzację wykonano w oparciu o mapę roślinności, określającą typ zbiorowiska 

roślinnego najczęściej na poziomie związku, a także jej pochodną określającą w odniesieniu 

do zbiorowisk bagiennych i wilgociolubnych również generalny stan ich zachowania oraz 

mapę gleb poszerzoną o interpretacje przestrzenne zasięgu dawnego i obecnego różnego typu 

siedlisk mokradłowych. Wtórnie mapę przedstawiającą wyniki waloryzacji zmodyfikowano 

wprowadzając podział zlewniowy, by umożliwić analizy przestrzenne dla obszarów 

wyodrębniających się hydrologicznie. 

 Przyjęto ostatecznie dziewięć kategorii waloryzacyjnych o charakterze typologicznym 

grupujących zbiorowiska roślinne według typu siedliska, w szczególności stosunków 

wodnych, stanu zachowania zbiorowisk, ich naturalnego lub półnaturalnego, bądź 

antropogenicznego charakteru. Generalnie uszeregowano je podług cenności z punktu 

widzenia projektu, a więc preferując zbiorowiska bagienne przed pozostałymi 

wilgociolubnymi i charakterystycznymi dla siedlisk świeżych i suchych, preferując siedliska 

aktualnie bagienne (mułowiska), przed murszowiskami (byłe torfowiska i mułowiska), 

podmokliskami i siedliskami niehydrogenicznymi. Tabela przedstawiająca cechy kategorii 

waloryzacyjnych przedstawia się następująco. 

 

Roślinność rzeczywista Siedlisko Walor 

Dobrze zachowana roślinność bagienna (Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Betula pubescens-Thelypteris palustris, Sphagno squarosi-Alnetum, 

Caricion nigrae, Ribeso nigri-Alnetum, Phragmition, Magnocaricion) 

Mułowisko 

Murszowisko 

Podmoklisko 

1 

Zdegradowana roślinność bagienna (Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Betula pubescens-Thelypteris palustris, Sphagno squarosi-Alnetum, 

Caricion lasiocarpae, Caricion nigrae, Ribeso nigri-Alnetum, 

Phragmition, 

Magnocaricion) 

Murszowisko lub 

podmoklisko na 

byłym mułowisku 

lub torfowisku 

2 

Zdegradowana roślinność bagienna (Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Betula pubescens-Thelypteris palustris, Sphagno squarosi-Alnetum, 

Caricion lasiocarpae, Caricion nigrae, Ribeso nigri-Alnetum, 

Phragmition, Magnocaricion) 

Podmoklisko 

aktualne i byłe 

3 

Dobrze zachowana roślinność wilgociolubna, niebagienna (Fraxino-

Alnetum, Querco-Pinetum molinietosum, Molinio-Pinetum, Sparganio-

Glycerion, Galio-Utricenea, Calthion, Molinion, Filipendulion, 

Alopecurion, Agropyro-Rumicion, Salicetum pentandro-cinerea) 

Murszowisko lub 

podmoklisko 

4 
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Zdegradowana roślinność wilgociolubna niebagienna (Fraxino-

Alnetum, Querco-Pinetum molinietosum,Molinio-Pinetum, Sparganio-

Glycerion, Galio-Utricenea, Calthion, Molinion, Filipendulion, 

Alopecurion, Agropyro-Rumicion, Salicetum pentandro-cinerea) 

Murszowisko  5 

Zdegradowana roślinność wilgociolubna niebagienna (Fraxino-

Alnetum, Querco-Pinetum molinietosum, Molinio-Pinetum, Sparganio-

Glycerion, Galio-Utricenea, Calthion, Molinion, Filipendulion, 

Alopecurion, Agropyro-Rumicion, Salicetum pentandro-cinerea) 

Podmoklisko 6 

Arrhenatherion, Cynosurion, Tilio-Carpinetum, Koelerio glaucae-

Corynephpretea canescentis, Nardo-Callunetea, Peucedano-Pinetum, 

Querco-Pinetum 

Podmoklisko lub 

niehydrogeniczne 

7 

Agropyretea intermedio-repentis, Stellarietea mediae, Artemisietea 

vulgaris, 

Zadrzewienia, Zalesienia, Zabudowania 

Murszowisko lub 

podmoklisko 

8 

Agropyretea intermedio-repentis, Stellarietea mediae, Artemisietea 

vulgaris, 

Zadrzewienia, Zalesienia, Zabudowania, 

Niehydrogeniczne 9 

 

 

Waloryzacja faunistyczna.  

 Obiektywne trudności w porównywaniu walorów roślinności z walorami fauny oraz 

ograniczony zakres danych o faunie skłania do osobnego przedstawienia tego zagadnienia. 

Podstawą waloryzacji były zebrane przez pracowników KPN dane o wybranych gatunkach, 

przy czym użyto danych ornitologicznych, które dla celów projektu zestawiono w warstwy do 

mapy cyfrowej. Udostępnione dane dotyczyły stanowisk lęgowych derkacza i żurawia 

obserwowanych od dłuższego czasu (lata 2000-2009) oraz danych z ubiegłego sezonu dla 

bociana czarnego (gniazda i miejsca żerowania), a także kropiatki (dwa ostatnie lata) i 

zielonki (tylko ostatni sezon). Dane z wielolecia potraktowano w szczególny sposób grupując 

obserwacje w trzy kategorie: dane aktualne obejmujące ostatnie 3 lata, dane z niedawnej 

przeszłości lata 2004-2006, dane z dalszej przeszłości lata 2001-2003. Założono, że 

pojawienie się w pojedynczym roku danego gatunku świadczy o aktualnie odpowiednich 

walorach siedliska, lecz brak stwierdzonego stanowiska nie dowodzi braku stosownych 

walorów. Pojawienie się gniazda na wybranej powierzchni spośród licznych spełniających 

warunki siedliskowe jest trochę kwestią przypadku. Trzyletni okres zmniejsza rolę tego 

przypadku, pozwalając uwzględnić jako aktualne dane z dwu lat sąsiednich. W stosunku do 

danych z przeszłości dalszej przyjęto podobną regułę interpretacji, zakładając pewną 

reprezentatywność dla warunków z danego okresu. Porównanie występowania w trzech 

okresach pozwala na wskazanie ostoi ptasich o charakterze trwałym, oraz 

charakterystycznych dla danego przedziału czasowego aktualnego bądź dawniejszego. Za 

wskaźniki ostoi aktualnych przyjęto oczywiście również występowanie cennych gatunków 
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obserwowanych tyko w ubiegłym sezonie, dla których rozmieszczenia brak danych 

archiwalnych. W ten sposób powstała waloryzacja wyróżniająca pięć kategori: 

1. Ostoje ptasie aktualne o potwierdzonym trwałym charakterze 

2. Ostoje ptasie aktualne, dla których brak danych potwierdzających trwały charakter 

3. Ostoje ptasie w niedalekiej przeszłości 

4. Ostoje ptasie w dalszej przeszłości 

5. Brak udokumentowanych walorów 

W interpretacji tych danych należy zachować ostrożność. Zostały przypisane do arbitralnie 

wybranych jednostek przestrzennych, wydzielanych głównie w oparciu o charakter i stan 

zachowania roślinności, pomocniczo również cechy glebowo-siedliskowe. Jednostki zostały 

zgeneralizowane kartograficznie, co zwiększyło ich wielkość średnią i minimalną, ale 

zachowały duże zróżnicowanie powierzchni. Należy mieć to w pamięci przy ocenie. Dlatego 

wyliczono dla nich dodatkowy wskaźnik gęstości stanowisk na 1 km².  

 

Wnioski 

 

1. Ostoje roślinności bagiennej zachowały się liczniej i w lepszym stanie niż by to 

wynikało z typologii gleb wskazującej tylko wyjątkowe przykłady zachowania 

siedlisk z czynnym procesem mułotwórczym i zupełny brak przykładów czynnego 

procesu torfotwórczego. Wskazuje to na zahamowanie powszechnej tendencji do 

przesuszania siedlisk i lokalny wzrost ich uwilgotnienia. Sprzyja temu ekstensyfikacja 

funkcji rolniczych i zaniedbanie sieci melioracyjnej. Również czynniki natury 

klimatycznej nie sprzyjają w ostatnim dziesięcioleciu tak jednoznacznie przesuszeniu 

jak to było wcześniej. 

2. Uzasadniona wydaje się hipoteza o dość szybkiej reakcji składu roślinności na 

zmieniające się warunki wodne (poziom wód gruntowych i jego zmienność w czasie, 

obecność i długotrwałość zalewu), co nie musi mieć odzwierciedlenia w strukturze 

pokrywy glebowej, z racji powolniejszego przebiegu procesów glebowych, zwłaszcza 

akumulacyjnych. 

3. Uwarunkowana klimatycznie oraz antropogeniczne zwiększyły czasową zmienność 

stosunków wodnych, co sprzyja rozpowszechnianiu bardziej roślinności z kręgu 

dynamicznego łęgów niż olsów i borów bagiennych. Szczyt procesu zmiany siedlisk 

bagiennych na łęgowe wydaje się miał miejsce stosunkowo dawno, czego wyrazem 

jest dziś powszechne dominowanie mułów nad torfami. Lepszą charakterystykę 

procesów sukcesyjnych da stosowna mapa opracowywana przez fitosocjologów.  

4. Powyższe tendencje wskazują na lokalną możliwość samorzutnego odnawiania się 

siedlisk bagiennych, którą planowane działania hydrotechniczne mają jedynie 

wesprzeć i upowszechnić, poprawiając zarazem uwilgotnienie na nadmiernie 

przesychających siedliskach łęgowych, z możliwością lokalnego rozszerzenia zasięgu 

roślinności bagiennej. 
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5. Waloryzacja wskazała obszary potencjalnie wymagające podejmowania działań 

hydrotechnicznych ze względu na degenerację zbiorowisk bagiennych i pozostałych 

mokradłowych, różnicując je dodatkowo podług uwarunkowań glebowo-

siedliskowych. Celem działań dla kategorii 2 i 3 jest poprawa stanu roślinności 

bagiennej wymagającej stabilnego wysokiego poziomu wód gruntowych i 

długotrwałego zalewu, przy czym łatwiejsze będzie to w kat. 2 ze względu na 

sprzyjające siedlisko dawnych mułowisk i torfowisk. Tu można mówić o klasycznym 

przywracaniu dawnych warunków siedliskowych. W kategorii 3 nadzieje na 

powodzenie mają słabsze oparcie w siedlisku, ale o ich celowości świadczy sam 

charakter roślinności wskazujący na niedawne panowanie sprzyjających stosunków 

wodnych nawet bez ingerencji hydrotechnicznej. Dla kategorii 5 i 6 celem działań jest 

poprawa uwilgotnienia zdegenerowanych zbiorowisk mokradłowych niebagiennych. 

Działania nie wymagają tu uzyskania bardzo długotrwałego zalewu, a tylko jego 

utrzymania i pozwalają na większą tolerancję okresowego przesychania. Należy się tu 

liczyć ze znaczną lokalna zmiennością uwarunkowań i efektów działania w zależności 

od mikrorzeźby, ogólnego nachylenia powierzchni w określonym kierunku, czasem 

również lokalnej zmienności gleb, odległości od cieku i innych czynników. Zakłada 

się możliwość uzyskania lokalnie nawet warunków pozwalających bytować 

roślinności bagiennej. Układy takie znane są już w obecnej strukturze pokrywy 

roślinnej. Tu również wyróżniono dwie kategorie w zależności od warunków 

siedliskowych: 5 aktualne murszowiska i 6 aktualne podmokliska.  

6. Kategorie 1 i 4 to dobrze zachowana zbiorowiska bagienne i pozostałe wilgociolubne. 

Jako obszary o korzystnym stanie roślinności teoretycznie działań nie wymagają, a 

nawet mogą się okazać na nie negatywnie wrażliwe. Trzeba jednak liczyć się z 

możliwością takiego usytuowania przestrzennego tych kategorii względem innych, 

działań wymagających, że mogą być objęte ich wpływem. Rzeczywista wrażliwość i 

wartość roślinności może być na tyle zróżnicowana, że ostateczne wnioski, co do 

celowości działania mogą być wyciągnięte po analizie prognostycznej, w której trzeba 

powrócić do pełnej bazy danych o terenie, lub nawet ją dodatkowo uzupełnić. 

7. Podobne uwagi dotyczą i pozostałych kategorii waloryzacji, dla których na obszarze 

ich zwartego występowania podejmowanie działań zwiększających uwilgotnienie jest 

z reguły niecelowe, a czasem szkodliwe. Z wysokimi walorami przyrodniczymi 

siedlisk świeżych i suchych trzeba się liczyć w odniesieniu do kat. 7. W kategorii 8 

mimo ogólnie niskich walorów przyrodniczych roślinności antropogenicznej z 

powodu przynajmniej okresowej podmokłości siedlisk trzeba się liczyć z 

mozaikowym wymieszaniem ze zbiorowiskami wskazanymi do działań, a zatem 

również ich wpływem. Tu również warto wniknąć w charakter roślinności i jej 

przewidywane reakcje. Niewielka zwykle wartość przyrodnicza, może jednak mieć 

istotną przeciwwagę w uwarunkowaniach społecznych. Kategoria 9 rzadko wchodzi w 
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konflikty przestrzenne z obszarami potencjalnych działań z racji niehydrogenicznego 

charakteru siedlisk. 

8. Pomocnicza waloryzacja faunistyczna oparta na wybranych gatunkach ptaków (żuraw, 

derkacz, bocian czarny, kropiatka, zielonka) wykazała na znaczne walory faunistyczne 

prawie całego obszaru badanego, w szczególności siedlisk bagiennych i 

wilgociolubnych, ale również łąk świeżych, a nawet sporadycznie zbiorowisk 

antropogenicznych. Wyraźna jest preferencja dla zbiorowisk otwartych i obszarów 

poddanych słabszej antropopresji (rygory ochrony, odległość od Warszawy). 

Waloryzacja faunistyczna wymaga dodatkowej analizy w aspekcie celowości 

hamowania sukcesji leśnej. Warto do tego celu wykorzystywać również materiał 

podstawowy z obserwacji ornitologicznych, wskazujący dokładniej rozmieszczenie 

obserwowanych stanowisk. 

9. Generalnie w wyniku waloryzacji potwierdziły się wcześniej już sygnalizowane 

prawidłowości o lepszym zachowaniu siedlisk bagiennych w pasie południowym i 

silniejszej degradacji przyrody pod wpływem urbanizacji i presji rekreacyjnej w 

pobliżu Warszawy.  

10. Sztuczny charakter koryt głównych kanałów odwadniających teren powoduje lokalnie 

ich przestrzenne odsunięcie od powierzchni mogących podlegać działaniom 

hydrotechnicznym. Ma to szczególne znaczenie w pobliżu Warszawy, gdzie często 

brak już innych mniejszych rowów mogących być podstawą hamowania odpływu. 

Mocno przesuszona i uboga w powierzchnie perspektywiczne dla odnowy obszarów 

bagiennych pozostaje górna część zlewni Kanału Ł-9. Zaawansowane procesy 

urbanizacyjne i niski status ochronny terenu również nie sprzyjają tu działaniom 

hydrotechnicznym. Korzystniej wyglądają pod tym względem wschodnie obszary 

środkowego pasa bagiennego, z bogatszą siecią hydrograficzną, ale tu występują już 

dwie znaczne zlewnie bezodpływowe, gdzie sieć rowów nie nawiązuje już do Kan. 

Łasica. 

11. Zestawienie powierzchniowe poszczególnych kategorii waloryzacji pozwala określić 

wstępnie potencjalny obszar celowości odejmowania działań hydrotechnicznych na 

przeszło 4 tys. ha tj. ok. 23 % całości badanych pasów bagiennych (wg powierzchni 

jednostek przed generalizacją). Około 10 % powierzchni to zdegradowana roślinność 

bagienna, przeważnie na byłych torfowiskach i mułowiskach. Tu można mówić o 

odtwarzaniu stosunków wodnych bagiennych, reszta (13 %) to zasadniczo roślinność 

wilgociolubna niebagienna, w tym 4% na murszowiskach, a więc w warunkach 

potencjalnie sprzyjających działaniom.  

 

 


