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1. Wstęp
W nawiązaniu do złożonego przez nas wniosku o utworzenie użytku ekologicznego przesyłamy krótką dokumentację
przyrodniczą przedstawiającą walory starorzecza. Proponujemy także nazwę użytku ekologicznego: „Starorzecze pod
kopcem” lub „Wiślisko pod kopcem”. W celu weryfikacji aktualnego bogactwa gatunkowego starorzecza wykonaliśmy
pięć kontroli terenowych z nastawieniem na obserwacje przede wszystkim płazów i roślinności wodnej. Obserwacje
terenowe prowadzono w okresie 15.03.2019 - 9.04.2019. Aby zdobyć pełniejszą wiedzę na temat ekosystemu wiśliska
potrzebne będą dalsze badania w okresie wiosennym i letnim. Jednak tak jak pisaliśmy w pierwotnym wniosku, już na
tym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić, iż starorzecze to jest obiektem cennym przyrodniczo i wartym objęcia ochroną
w formie użytku ekologicznego.
Obszar projektowanego użytku ekologicznego stanowi starorzecze rzeki Wisły. Starorzecze położone jest na dawnej
terasie zalewowej Wisły, obecnie odciętej od rzeki obwałowaniami. Jego powierzchnia wynosi 2 ha. Położone jest na
północno-zachodnim skraju Dymitrowa Dużego, wzdłuż drogi do Domacyny (Ryc. 1.). Starorzecze mieści się
w granicach dwóch działek ewidencyjnych o numerach 278/3 i 278/4 w obrębie ewidencyjnym Dymitrów Duży,
w gminie Baranów Sandomierski. Odległość użytku w linii prostej do granicy obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina
Wisły PLH 180049 wynosi 1700 m.

Ryc. 1. Położenie projektowanego użytku ekologicznego
2. Flora
Roślinność wodną starorzecza stanowią zbiorowiska z klas: Lemnetea minoris reprezentowane przez gatunki takie jak
rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca, czy salwinia pływająca Salvinia natans – gatunek objęty ochroną ścisłą;
Phragmitetea reprezentowane przez szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae oraz Potametea reprezentowane
przez zespół Hydrocharitetum morsus-ranae z dominującą osoką aloesowatą Stratiotes aloides, czy charakterystyczny
dla klasy gatunek owadożerny - pływacz zwyczajny/zachodni Utricularia vulgaris/australis z Polskiej Czerwonej Księgi
Roślin. Poza tym stwierdzono m. in. kosaćca żółtego Iris pseudacorus. Brzegi starorzecza porośnięte są przez zarośla
wierzbowe (Salix alba, S. fragilis, S. viminalis), olszę czarną Alnus glutinosa, dąb szypułkowy Quercus robur oraz grusze
Pyrus sp. i jabłonie Malus sp. Całość stanowi siedlisko przyrodnicze 3150: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion będące przedmiotem ochrony w całej Unii Europejskiej.

Fot. 1. Roślinność starorzecza: osoka aloesowata Stratiotes aloides, pałka szerokolistna Typha latifolia, rzęsa
trójrowkowa Lemna trisulca, pływacz Utricularia sp.
fot. P. Bednarek

Fot. 2. Pływacz Utricularia sp. - owadożerny gatunek rośliny, kategoria NT na czerwonej liście fot. P. Bednarek

3. Fauna
Bogata szata roślinna starorzecza wpływa pozytywnie na różnorodność zamieszkujących je zwierząt. W wiślisku licznie
występują typowe dla starorzeczy ślimaki: błotniarka stawowa Lymnaea stagnalis, wskazująca na dobrą jakość
chemiczną wody i zatoczek rogowy Planorbarius corneus. Wśród bezkręgowców stwierdzono także chrząszcza pływaka
żółtobrzeżka Dytiscus marginalis i cztery gatunki motyli: rusałkę admirał Vanessa atalanta, rusałkę pawik Aglais io,
rusałkę ceik Polygonia c-album i latolistka cytrynka Gonepteryx rhamni. Zbiornik ten jest ważnym lokalnie miejscem
rozrodu płazów, m.in. traszki grzebieniastej Triturus cristatus, grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, żaby moczarowej
Rana arvalis żaby trawnej Rana temporaria, czy żab zielonych Pelophylax esculentus complex. Na brzegach spotkać
można przedstawicieli gadów: jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i zaskrońca Natrix natrix. Wszystkie ww. gatunki płazów
i gadów objęte są ochroną gatunkową.

Fot. 3. Zatoczek rogowy Planorbarius corneus fot. P. Bednarek
Wśród ptaków stwierdzono poniższe gatunki: czajka Vanellus vanellus, bocian biały Ciconia ciconia, krzyżówka Anas
platyrchynhos, sroka Pica pica, sójka Garrulus glandarius trznadel Emberiza citrinella, makolągwa Carduelis cannabina,
czyż Spinus spinus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, dzięciołek Dendrocopos minor, dzięcioł zielony Picus viridis,
grzywacz Columba palumbus, skowronek Alauda arvensis, bogatka Parus major, czarnogłówka Poecile montanus,
modraszka Cyanistes caeruleus, szczygieł Carduelis carduelis, rudzik Erithacus rubecula, piecuszek Phylloscopus
trochilus, pierwiosnek Phylloscopus collybita. Wszystkie ww. gatunki ptaków są ściśle, bądź częściowo (krzyżówka,
grzywacz) chronione. Gromadę ssaków reprezentują borsuk Meles meles i sarna Capreolus capreolus.

4. Uzasadnienie dla objęcia starorzecza ochroną
Starorzecze stanowi lokalny „hot-spot” różnorodności biologicznej. Ekosystem tak małego zbiornika wodnego jest
jednak bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany w środowisku. Szczególnym problemem dla zachowania walorów
starorzecza jest nadmierna eutrofizacja przez spływające z pól uprawnych nawozy sztuczne. W związku z tym niezwykle
ważnym jest pozostawienie strefy buforowej, jaką stanowią w tym wypadku drzewa i krzewy porastające brzegi
starorzecza oraz zachowanie roślinności w rowach doprowadzających wodę do starorzecza. Utworzenie użytku
ekologicznego z przewidzianą ochroną bierną stanowi konieczny, zdaje się, krok dla zachowania ww. walorów – pieńki
po wyciętych drzewach można zaobserwować na północnym brzegu zbiornika.
Objęcie starorzecza użytkiem ekologicznym może mieć również walor edukacyjny – po powołaniu użytku można będzie
pomyśleć o wykonaniu tablicy edukacyjnej opisującej jego walory przyrodnicze. Zorganizować należy także akcję
sprzątania śmieci w starorzeczu – miejscami leżą w nim zarówno plastikowe butelki, jak i telewizory. By działania takie
miały długotrwały skutek, najpierw należy zapewnić trwałość siedliska przez objęcie go prawną ochroną.

Fot. 4. Żaba zielona Pelophylax esculentus complex

fot. P. Bednarek

Fot. 5. Żaba moczarowa Rana arvalis

fot. M. Soja

Fot. 6. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus fot. P. Bednarek

