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PTP.TKW.2022.03.2 
Osuszanie torfowiska w Kotowej Woli – obszar Natura 2000 „Enklawy Puszczy Sandomierskiej” 
 
Wnioskujemy o podjęcie działań w związku z celowym osuszeniem przez Nadleśnictwo Rozwadów torfowiska 
niskiego o powierzchni ok. 30 ha zlokalizowanego na południe od miejscowości Kotowa Wola. 
 
Torfowisko zlokalizowane jest na południe od miejscowości Kotowa Wola (50.59954598, 
21.92533394). Na obszarze 12 wydzieleń leśnych w Leśnictwie Zaosie (74-c,d, f, g; 89-c, d; 90-a, b, d, f, g, j) 
znajdują się otwarte powierzchnie torfowiska niskiego, porośnięte w dużej mierze turzycami i manną, 
powierzchnie z otwartym lustrem wody (nawet w latach suchych), na mineralnych wyniesieniach między 
mokradłami lasy w typie grądzików, a na północno- 
zachodnim skraju torfowiska świetliste dąbrowy, grądy. Wszystkie te komponenty sprawiają, że obszar ten 
jest niezwykle cenny przyrodniczo, zdecydowanie wyróżnia się od większości 
lasów Puszczy Sandomierskiej. Na obszarze torfowiska występuje m.in. ściśle chroniony fiołek bagienny Viola 
uliginosa (a dane dot. tego stanowiska były publikowane w literaturze naukowej - Krawczyk et al., 2008), 
gatunek narażony na wyginięcie w Polsce i w woj. podkarpackim (Oklejewicz et al., 2015) dla którego 
podstawowym zagrożeniem są melioracje i osuszanie siedlisk. Kolejnym gatunkiem objętym ochroną 
częściową jest bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – również dla tego gatunku osuszanie jest 
podstawowym zagrożeniem. Informacje dot. występowania tych, jak i innych gatunków roślin stwierdzonych 
podczas wstępnych badań w 2020 r. przesyłaliśmy do BULiGL w Lublinie w marcu 2021. 
 
Zagrożeniem dla tego obszaru jest odwadnianie (istnieją dwa duże rowy, które odwadniają główną misę 
torfowiska). Rowy te od wielu lat odwadniają torfowisko, jednak zależnie od stanu utrzymania robią to z 
różną intensywnością. W ostatnich latach rowy były zarośnięte, zlokalizowanych na nich było kilka 
bobrowych tam, intensywność odwadniania była więc stosunkowo niska. Zwierciadło wód podziemnych w 
torfowisku było równe powierzchni torfowiska.  
 
Oba duże rowy, wraz z trzecim, mniejszym (i znacznie bardziej zarośniętym, nieodkopywanym 
prawdopodobnie od dziesięcioleci) te zostały niedawno (prawdopodobnie w ostatnim kwartale 2021 r.) 
pogłębione przez Nadleśnictwo Rozwadów, co spowodowało obniżenie poziomu wody w torfowisku o ok. 
1 metr. Osuszony torf będzie ulegał procesowi murszenia, uwalniając do atmosfery znaczne ilości gazów 



cieplarnianych, głównie metanu i dwutlenku węgla. Retencja wody na obszarze torfowiska zmalała o ok. 50 
tys. m3. Poza osuszeniem przez pogłębienie rowów, zasypaniu osadami uległa duża powierzchnia siedlisk, 
także chronionych gatunków roślin. 
 

 
Ryc. 1. Mapa sytuacyjna. Numerami oznaczono rowy: 1, 2 - rowy noszące ślady "odmulania" kilka lat temu, 2 - rów na którym znajdowały się 
tamy bobrowe piętrzące wodę we fragmencie olsu, 3 - rów który przed przeprowadzonymi pracami był w zasadzie niewidoczny, został 
przekopany przynajmniej częściowo w nowym śladzie. Przy rowach nr 2 i 3 znajdowały się stanowiska Viola uliginosa, przy rowie nr 3 Menyanthes 
trifoliata. Przy rowie nr 3 były miejsca z otwartym lustrem wody o głębokości kilkanaście-kilkadziesiąt centymetrów. Aktualnie poziom wody 
znajduje się kilkadziesiąt cm pod gruntem. 

Ponad połowa powierzchni odwodnionego torfowiska znajduje się w obszarze Natura 2000 Enklawy Puszczy 
Sandomierskiej PLH180055. 
 
W obliczu postępującej zarówno w tym roku, jak i w wieloletniej perspektywie, suszy, zagrożenia pożarowego 
oraz szybkiej globalnej utraty bioróżnorodności wód słodkich i mokradeł jest to sytuacja nie do przyjęcia.  
 
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami dot. stanu prawnego przeprowadzonych prac: 

1. Czy zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody, działania związane z melioracją zostały zgłoszone 
do RDOŚ? 

2. Czy dla wyżej opisanych prac uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko?  

3. Czy została uzyskana zgoda na odstępstwo od zakazów dot. niszczenia roślin gatunków chronionych 
i ich siedlisk? 

4. Czy została uzyskana zgoda na niszczenie tam bobrowych? 
 

 
 
 
 
 
 



Wnioskujemy również o podjęcie działań, które doprowadzą do ochrony torfowiska, tj. w krótkiej 
perspektywie czasowej budowy zastawek lub zasypaniu rowów.  
 
Miejsce to jest jednym z nielicznych tego typu otwartych mokradeł w północnej Kotlinie Sandomierskiej. 
W  naszej opinii wraz z fragmentami otaczających je lasów powinno zostać rezerwatem przyrody. 
 

Z wyrazami szacunku, 
Piotr Bednarek 

Prezes PTP Wolne Rzeki 
 
 
 
Zdjęcia z 29.03.2022 r. przedstawiające świeżo zmeliorowane torfowisko: 

 
Główna misa torfowiska odwadniana dwoma rowami (nr 1 i 2 na mapie). Widoczny prowizoryczny most 
wykonany w ramach prac melioracyjnych oraz częściowo wykoszone turzycowisko, a także osady z rowów 
wyrzucone na ich brzegi. 



 
Całkiem nowy lub odkopany po wielu latach rów (nr 3 na mapie) odwadniający mniejsze torfowisko, od 
południowej strony. W tym miejscu nawet podczas suszy wiosną 2020 r. nie dało się przejść w kaloszach. 



 
Jedna ze zniszczonych tam bobrowych na rowie nr 2. Widoczny fragment olsu, wcześniej zalany. 
 
 
 
Zdjęcia z marca 2020 i 2021: 

 
Rów nr 1 w marcu 2021. 



 
Rów nr 1 (z prawej) i nr 2 (w lewym dolnym rogu zdjęcia) wiosną 2020. Widoczny wysoki poziom wód 
w obrębie całego torfowiska. 

 
Widoczne rów nr 1 i 2, wysoki poziom wód, nierozjeżdżone turzycowiska. 
 
Załączniki: 

1. Pismo przesłane do BULiGL w Lublinie w marcu 2021. 
2. Tabela ze zdjęciami fitosocjologicznymi wykonanymi na torfowisku w maju 2020. 


