Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

METODYKA MONITORINGU

Modyfikacja metodyki
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Data wprowadzenia modyfikacji do prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ):
2015-07-17
Usunięcie wskaźnika:
- Azot nieorganiczny
Dodanie wskaźnika:
- Azot ogólny – waloryzacja wskaźnika jak poprzednio
Zmiana waloryzacji wskaźnika:
- Odczyn wody: FV - pH 6,5 –8,0; U1 - pH 6,0–6,49 lub 8,01–9,5; U2 - pH> 9,51 lub <6,0.
Zmiana statusu wskaźnika:
- Obecność ramienic: zmiana na wskaźnik pomocniczy

Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego.
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Zalewy i jeziora przymorskie
(laguny)

Fot. 1. Jezioro Kopa , widok od strony po udniowej (

R. Chmara)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Fontinaletea
Rz d: Fontinaletalia antypyreticae
Zwi zek: Fontinalition antipyreticae
Zespo y i zbiorowiska:
Fontinaletum antipyreticae zesp zdrojka pospolitego
Klasa: Lemnetea
Rz d: Lemnetalia
Zwi zek: Lemnion gibbae
Zespo y i zbiorowiska:
Lemnetum minoris zesp rz sy drobnej
Lemnetum trisulcae zesp rz sy tr jrowkowej
Klasa: Charetea
Rz d: Charetalia fragilis
Zwi zek: Charion fragilis
Zespo y i zbiorowiska:
Charetum tomentosae zesp ramienicy omszonej
Charetum asperae zesp ramienicy szorstkiej
Charetum contrariae zesp ramienicy przeciwstawnej
Nitellopsidetum obtusae zesp krynicznicy t pej
Zwi zek: Charion vulgaris
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Zespo y i zbiorowiska:
Charetum vulgaris zesp ramienicy pospolitej
Klasa: Potametea
Rz d: Potametalia
Zwi zek: Potamion pectinati
Zespo y i zbiorowiska:
Potametum lucentis zesp rdestnicy po yskuj cej
Potametum pectinati zesp rdestnicy grzebieniastej
Potametum perfoliati zesp rdestnicy przeszytej
Najadetum marinae zesp jezierzy morskiej
Ceratophylletum demersi zesp rogatka sztywnego
Myriophylletum spicati zesp wyw cznika k osowego
Myriophylletum verticillati zesp wyw cznika ok kowego
Ranunculetum circinati zesp w osienicznika kr kolistnego
Elodeetum canadensis zesp moczarki kanadyjskiej
Parvopotamo-Zannichellietum zesp zam tnicy b otnej
Hydrocharitetum morsus-ranae zesp
abi cieku p ywaj cego
Zwi zek: Nymphaeion
Zespo y i zbiorowiska:
Nupharo-Nymphaeetum albae zesp grzybieni bia ych i gr ela
tego
Nymphaeetum candidae zesp grzybieni p nocnych
Potametum natantis zesp rdestnicy p ywaj cej
Klasa: Littorelletea uniflorae
Rz d: Littorelletalia uniflorae
Zwi zek: Lobelion
Zespo y i zbiorowiska:
Iso to-Lobelietum zesp poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej
I.-L. littorelletosum podzesp z brze yc jednokwiatow
Klasa: Phragmitetea
Rz d: Phragmitetalia
Zwi zek: Phragmition
Zespo y i zbiorowiska:
Typhetum angustifoliae szuwar waskopa kowy
Typhetum latifoliae szuwar szerokopa kowy
Sparganietum erecti zesp je og wki ga zistej
Scirpetum maritimi szuwar sitowca nadmorskiego
Phragmitetum communis szuwar trzcinowy
Scirpetum lacustris szuwar oczeretowy
Glycerietum maximae szuwar mannowy (manny mielec)
Acoretum calami szuwar tatarakowy
Equisetetum limosae szuwar skrzypowy
Oenantho-Rorippetum zesp kropid a wodnego i rzepichy ziemnowodnej
Sagittario-Sparganietum emersi zesp strza ki wodnej i je og wki pojedynczej
Zwi zek: Magnocaricion
Zespo y i zbiorowiska:
Phalaridetum arundinaceae szuwar mozgowy
Cicuto-Caricetum pseudocyperi zesp szaleju jadowitego i turzycy ciborowatej
Thelypteridi-Phragmitetum zesp trzciny pospolitej i zachylnika b otnego
Caricetum acutiformis szuwar turzycy b otnej
Caricetum ripariae szuwar turzycy brzegowej
Caricetum gracilis szuwar turzycy zaostrzonej
Caricetum paniculatae szuwar turzycy prosowej
Iridetum pseudacori szuwar kosa ca
tego
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Warto podkre li brak szczeg owych bada fitosocjologicznych dotycz cych zr nicowania ca ego typu siedliska przyrodniczego.

2. Opis siedliska przyrodniczego
Przybrze ne p ytkie zbiorniki w d s onawych o zmiennym zasoleniu i obj to ci wody,
ca kowicie lub cz ciowo odseparowane od morza. Zasolenie mo e si waha od w d
s odkich do s onawych w zale no ci od intensywno ci opad w, dop ywu w d rzecznych,
parowania oraz wlew w w d morskich. W rejonie Morza Ba tyckiego trudno jednoznacznie wyodr bni laguny od p ytkich i du ych zatok. Jako kryterium klasyfikacji przyjmuje si
wielko przep ywu w d rzecznych oraz wymiany z wodami morskimi. Wzd u polskiego
wybrze a do kategorii lagun mo na zaliczy Zalew Wi lany i Szczeci ski oraz jeziora
przybrze ne. Zatoka Pucka wewn trzna zaliczona zosta a do du ych p ytkich zatok (1160).
W por wnaniu do du ych p ytkich zatok siedlisko 1150 wyr nia si stosunkowo duym wp ywem w d s odkich, a niewielkim morskich, dominacj gatunk w s odkowodnych
oraz brakiem k podwodnych zostery morskiej Zostera marina.

3. Warunki ekologiczne
Zalewy i jeziora przymorskie w wi kszo ci maj charakter estuari w. W Polsce s to
Zalew Wi lany i Szczeci ski oraz jeziora: Sarbsko, ebsko, Do gie Wielkie, Do gie Ma e,
Gardno, Wicko, Kopa , Bukowo, Jamno, Koprowo, Resko Przymorskie i Liwia u a.
Zbiorniki te maj podobn genez oraz podobny typ geomorfologiczny (odpowiednio
w podtypach), znacz co r ni si jednak stosunkami hydrologicznymi kszta tuj cymi
ich parametry ekologiczne. S to zbiorniki w wi kszo ci rozleg e i p ytkie, ze s abo rozwini t lini brzegow i du ymi wahaniami poziomu lustra wody (przekraczaj cymi nawet
1 m). Cechuj si du ym falowaniem, ich wody s eutroficzne, dobrze natlenione a do
dna, o m tnej wodzie (widzialno od 0,4 do 1 m), lekko zasolone. Dominuj ce s gatunki s odkowodne, najwi kszy udzia gatunk w w d s onawych obserwuje si w Zalewie
Wi lanym. Ze wzgl du na s ab przezroczysto i silne falowanie bardzo s abo rozwini ta jest ro linno podwodna. Fitolitoral najcz ciej zdominowany jest przez ro linno
szuwarow .

4. Typowe gatunki ro lin
Ro liny naczyniowe: rz sa drobna Lemna minor, rz sa tr jrowkowa Lemna trisulca, rdestnica k dzierzawa Potamogeton crispus, rdestnica po yskuj ca Potamogeton lucens, rdestnica
grzebieniasta Potamogeton pectinatus, rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus, jezierza morska Najas marina, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, wyw cznik k osowy
Myriophyllum spicatum, wyw cznik ok kowy Myriophyllum verticillatum, w osienicznik
kr kolistny Batrachium circinatum, je og wka ga zista Sparganium erectum, sitowiec
nadmorski Bulboschoenus maritimus i wiele innych.
Gatunki ramienic: ramienica omszona Chara tomentosa, ramienica szorstka Chara aspera, ramienica przeciwstawna Chara contraria, ramienica pospolita Chara vulgaris.
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5. Rozmieszczenie w Polsce

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyr nieniem stanowisk monitorowanych w roku 2008

II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych
Ze wzgl du na stosunkowo niewielki obszar wyst powania siedliska monitoringiem nale y
obj oba zalewy i wszystkie jeziora przybrze ne. Monitoring nale y przeprowadza na
kilku stanowiskach w obr bie obszaru (jeziora, zatoki). Stanowiska powinny by wyznaczone wsz dzie tam, gdzie zmienia si spos b u ytkowania terenu wok linii brzegowej,
proporcjonalnie do udzia u r nych form zagospodarowania (uwzgl dniaj c m.in. okolice
punktowych r de zanieczyszcze ), a tak e zmian ukszta towania misy jeziornej, np. zatoki, wyp ycenia, okolice odp yw w i dop yw w itp. Wnioski o stanie zachowania siedliska w obszarze i proponowane zabiegi ochronne powinny by formu owane na podstawie
monitoringu wszystkich wyznaczonych w obszarze stanowisk. Na potrzeby okre lenia zachodz cych proces w nale y monitorowa ci gle te same raz wyznaczone stanowiska.

Spos b wykonania bada
Badania monitoringowe opisanych jezior i zalew w s dosy trudne metodycznie. Rozwini te pasy szuwar w utrudniaj dost p do lustra wody. Zw aszcza uci liwe s pod tym
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wzgl dem szuwary trzcinowe rozwini te na wi kszo ci jezior przybrze nych. Specyfika
siedliska utrudnia rozw j dobrze wykszta conych zbiorowisk makrofit w. S aba widzialno w wodzie wyklucza powierzchniow ocen ro linno ci zanurzonej metod makrofitoindykacji (MFI) (Ciecierska 2008). W monitoringu siedliska proponuje si zastosowa
metod nurkow w transektach pasowych. Transekt powinien stanowi lini prostopad
do linii brzegowej. Wymiary transektu: 50x30 m. W transekcie wyznacza si 3 strefy g boko ci: (A) 0 0,25 m; (B) 0,25 0,5 m; (C) 0,5 1,0 m. W strefach okre la si frekwencj (spotykalno ) danego gatunku na powierzchni 0,1 m2. W ka dej ze stref frekwencj
ro lin podwodnych mierzy si w 10 powt rzeniach. cznie w transekcie analizuje si
frekwencj z 30 poletek, z kt rych ka de ma powierzchni 0,1 m2. Obecno danego gatunku zostaje na miejscu odnotowana przez nurka. W poszczeg lnych strefach g boko ci
poletka wybiera si w spos b losowy, wed ug zalece Madsen, Adams (1988), Madsen
(1993) i Szmeja (2006). Na ka dym transekcie nale y pobra do 1,5 litrowej butelki wod
powierzchniow i osad oraz zmierzy odczyn wody (wska nik) i przewodno elektryczn (dane uzupe niaj ce). Na stanowiskach, na kt rych obecna jest ro linno szuwarowa,
nale y wykona jedno zdj cie fitosocjologiczne w ka dym jednorodnym p acie ro linnym.
Zdj cie powinno by wykonane na powierzchni 5x5 m, z zastosowaniem siedmiostopniowej skali Braun-Blanqueta.

Termin i cz stotliwo bada
Badania monitoringowe stanu siedliska na stanowiskach w obr bie obszar w (jezior, zatok)
powinny by prowadzone raz na trzy lata. Optymaln por s miesi ce od pocz tku lipca
do ko ca wrze nia.

Sprz t do bada
Stosowana metoda wymaga, aby ekspert by przeszkolonym nurkiem, wyposa onym
w profesjonalny sprz t. Potrzebna jest r wnie ramka o powierzchni 0,1 m2 do losowego
wyznaczania poletek badawczych, pH-metr, konduktometr oraz plastikowe butelki 1,5 l
i woreczki strunowe (na pr by wody i osadu).

2. Ocena parametr w stanu siedliska przyrodniczego
oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji
Tab. 1. Opis wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru perspektywy
ochrony dla siedliska 1150 zalewy i jeziora przymorskie

Parametr/Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Liczba zbiorowisk

Wi ksza liczba zbiorowisk ro linnych wskazuje
na lepszy stan zachowania siedliska

Obecno

hydrofit w

Wyst puj /nie wyst puj , tworz zbiorowiska,
wyst puj pojedynczo

Obecno

ramienic

Wyst puj /nie wyst puj , tworz zbiorowiska,
wyst puj pojedynczo
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Zasilanie wodami s onymi

Obecne, ci g e, okazjonalne, sporadyczne, brak

Przezroczysto wody [m]
pomiar kr kiem Secchiego

Wi ksza przezroczysto wody wskazuje na lepszy stan zachowania siedliska; dla jezior przybrze nych warto waha si
pomi dzy 0,4 a 1 m

Azot nieorganiczny [mg/ dm ]

Wody zbiornik w przybrze nych powinny by eutroficznne.
Warto ci azotu nieorganicznego powinny mie ci si w granicach
od 0,3 do 6,5. Odchylenia od tych warto ci s stanem niew a ciwym.

Fosfor og lny [mg/ dm3]

Wody zbiornik w przybrze nych powinny by eutroficzne. Warto ci fosforu og lnego powinny mie ci si w granicach od 0,1 do
0,5. Odchylenia od tych warto ci s stanem niew a ciwym.

3

Zawarto

Wody zbiornik w przybrze nych powinny by wodami s onawychlork w [mg/ dm 3] mi. Zawarto chlork w powy ej 500 mg/dm3. Warto ni sza
jest stanem nieprawid owym.

Odczyn wody

Warto pH dla siedliska waha si od 6,5 do 9, rednio 7,5.
Odchylenia od tych warto ci s stanem niew a ciwym.

Perspektywy ochrony

Ocenie powinny podlega realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci informacj na temat potencjalnych zabieg w
ochronnych dla zachowania b d poprawy stanu siedliska. Za
w a ciwe uznaje si perspektywy zbiornik w, w kt rych wyst puj makrofity, ramienice i mo na wyr ni zbiorowiska tych ro lin.

Tab. 2. Waloryzacja parametr w stanu oraz wska nik w specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
1150 zalewy i jeziora przymorskie

W a ciwy
FV

Parametr/Wska nik

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

Niezadowalaj cy
U1

Szuwar trzcinowy
zmniejsza si lub nie
podlega zmianom
Fitolitoral inny ni
Inne kombinacje
bagienny zwi ksza
si lub nie podlega
zmianom

Zy
U2

Wzrost powierzchni
zaj tej przez szuwar
trzcinowy

Specyficzna struktura i funkcje
Liczba zbiorowisk
Obecno

Obecno

4

2 3

<2

hydrofit w

Obecne, tworz
zbiorowiska

Obecne, wyst puBrak
j pojedynczo

ramienic

Liczne, tworz
zbiorowiska

Sporadyczne,
zbiorowiska
wykszta cone
fragmentarycznie
(kad ubowe)

Brak

Obecne, ci g e lub
okazjonalne

Sporadyczne

Brak

0,2 0,4

<0,2

Zasilanie wodami s onymi
Przezroczysto wody [m]
pomiar kr kiem Secchiego

0,5

Azot nieorganiczny [mg/ dm3]

0,3 6,5

Inne kombinacje

0,3> oraz <15

Fosfor og lny [mg/dm ]

0,1 0,5

0,5 1,0

>1,0

Zawarto

>500

200 500

<200

6,5 7,5

7,6 9; 6,0

>9; <6,0

3

chlork w [mg/dm3]

Odczyn wody [pH]
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Wszystkie wska niki
kardynalne oceniono
na FV. Wska nik
obecno ramienic
nie wp ywa na ocen , nawet w przypadku oceny U2

Og lnie struktura i funkcje

Wszystkie wska niki kardynalne
oceniono przynajmniej na U1.
Wska nik obecno ramienic nie
wp ywa na ocen ,
nawet w przypadku oceny U2

Jeden lub wi cej
wska nik w kardynalnych oceniono
na U2

Perspektywy zachowania siedliska z e,
obserwowany silny
wp yw czynnik w
zagra aj cych
(eutrofizacja, zarastanie trzcin ), nie
mo na zagwarantowa przetrwania
siedliska w d u szej
perspektywie czasowej

Perspektywy ochrony

Perspektywy zachowania siedliska
dobre lub doskona e,
nie przewiduje si
Inne kombinacje
znacznego oddziaywania czynnik w
zagra aj cych

Ocena og lna

Jeden lub wi cej
lub wi cej paWszystkie parametry parametr w oce- Jeden
w oceniono
oceniono na FV
niono na U1, brak rametr
na U2
ocen U2

Wska niki kardynalne
Liczba zbiorowisk
Obecno hydrofit w
Zasilanie wodami s onymi
Przezroczysto wody
Azot nieorganiczny
Fosfor og lny
Zawarto chlork w
Odczyn wody

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko

informacje podstawowe

Kod i nazwa siedliska przyrodniczego

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1150-2

Nazwa stanowiska

Jezioro Bukowo, stanowisko 2

Typ stanowiska

Badawcze

Zbiorowiska ro linne

Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, Phragmitetum
australis, Potamogetonetum pectinati, Potamogetonetum
perfoliati

Opis siedliska na stanowisku

Siedlisko znajduj ce na p nocnym brzegu jeziora Bukowo, oko o 2 km na SW od miejscowo ci D bki. Siedlisko
po o one przy kanale (po po udniowo-zachodniej stronie
kana u) cz cym jezioro z morzem w tym miejscu nast puje bezpo redni wp yw w d s onych. Litoral zaj ty przez
szeroki (oko o 100 200 m) pas szuwar w trzcinowych.
Litoral piaszczysto-mulisty

Powierzchnia p at w siedliska

105 ha
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Obszary chronione,
na kt rych znajduje si stanowisko

Jezioro Bukowo PLH 320041

Zarz dzaj cy terenem

Urz d Morski

Wsp rz dne geograficzne

N 54o21

; E 16o16

Wymiary transektu

50x30 m, podwodny

Wysoko

0m

n.p.m.

Nazwa obszaru

Jezioro Bukowo
Raport roczny

informacje podstawowe

Rok

2008

Typ monitoringu

Zintegrowany

Koordynator

Joanna Zalewska-Ga osz

Dodatkowi koordynatorzy

Rafa Chmara

Zagro enia

Eutrofizacja, ekspansja trzciny pospolitej

Inne warto ci przyrodnicze
Monitoring jest wymagany

Tak

Uzasadnienie

Siedlisko wra liwe na zmiany parametr w,
tendencje degradacyjne

Wykonywane zabiegi ochronne
i ocena ich skuteczno ci

Brak

Propozycje wprowadzenia
dzia a ochronnych

Ograniczanie (koszenie) trzciny pospolitej, zakaz intensywnej gospodarki rybackiej (a zw aszcza dokarmiania ryb
i introdukcji obcych gatunk w)

Data kontroli

20.09.2008

Uwagi
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne
(dla zbiorowisk szuwarowych sporz dzi tyle zdj ile b dzie zbiorowisk szuwarowych na stanowisku)
Wsp rz dne geograficzne
rodka, wys. n.p.m.,
powierzchnia zdj cia,
nachylenie, ekspozycja,
og lne pokrycie
jednostka fitosocjologiczna

Wsp rz dne geograficzne:
; E 16o16
N 54o21
Powierzchnia zdj cia: 5 5 m
Zespo y: Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae,
Phragmitetum communis
Gatunki: Lemna trisulca 1, Lemna minor 1,
Phragmites australis 5
TRANSEKT dla ro linno ci podwodnej

Wsp rz dne
geograficzne
pocz tku, rodka
i ko ca transektu,
wymiary transektu

Transekt powinien stanowi lini prostopad do linii brzegowej.
50 30 m
W transekcie wyznacza si 3 strefy g boko ci: (A) 0 0,25 m; (B) 0,25
0,5 m; (C) 0,5 1,0 m. W strefach okre la si frekwencj (spotykalno )
danego gatunku na powierzchni 0,1 m2. W ka dej ze stref frekwencj
ro lin podwodnych okre la si w 10 powt rzeniach. cznie w transekcie analizuje si frekwencj z 30 poletek
Strefa g boko ci (A) 0 0,25 m
Frekwencja gatunk w:
Lemna trisulca 20%
Strefa g boko ci (B) 0,25 0,5 m
Potamogeton pectinatus 30%, Potamogeton perfoliatus 20%
Strefa g boko ci (C) 0,5 1 m
Brak ro linno ci podwodnej
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Parametry/
wska niki

Ocena
Warto
parametru/
parametru/wska nika
wska nika

Opis wska nika

Powierzchnia siedliska

105 ha

U1

Specyficzna struktura i funkcje

U1

Liczba zbiorowisk

Im wi ksza liczba zbiorowisk, tym
lepiej zachowane siedlisko

5

FV

Obecno
hydrofit w

+/ , tworz zbiorowiska, wyst puj
pojedynczo

tworz zbiorowiska

FV

Obecno

+/ , tworz zbiorowiska, wyst pubrak
j pojedynczo

U2

Zasilanie wodami
s onymi

Obecne, ci g e, okazjonalne,
sporadyczne, brak

sporadyczne

U1

Przezroczysto wody
[m], pomiar kr kiem
Secchiego

Im wi ksza przezroczysto , tym
lepszy stan siedliska; dla jezior
przybrze nych warto waha si
pomi dzy 0,4 a 1 m

0,5

FV

Azot nieorganiczny
[mgN/dm3]

Wody zbiornik w przybrze nych
powinny by eutroficzne. Warto ci
azotu nieorganicznego powinny
0,56
mie ci si w granicach od 0,3
6,5. Odchylenia od tych warto ci
s stanem niew a ciwym

FV

Fosfor og lny
[mgP/ dm3]

Wody zbiornik w przybrze nych
powinny by eutroficzne. Warto ci
fosforu og lnego powinny mie ci
0,781
si w granicach od 0,1 0,5.
Odchylenia od tych warto ci s
stanem niew a ciwym

U1

ramienic

Zawarto chlork w
[mgCl/dm3]

Odczyn wody

Wody zbiornik w przybrze nych
powinny by wodami s onawymi
(zawarto chlork w powy ej
500 mg/ dm3). Warto ni sza jest
stanem nieprawid owym
Warto pH dla siedliska waha si
od 6,5 do 9, rednio 7,5. Znaczne
odchylenia od ww. warto ci s
stanem niew a ciwym

Perspektywy ochrony

Ocena og lna
Nale y r wnie poda udzia procentowy powierzchni siedliska o r nym stanie zachowania na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej powierzchni siedliska na stanowisku)
Dzia alno
Kod
210

44

Nazwa dzia alno ci
Rybo wstwo

Intensywno
C

831, 3

FV

6,9

FV

Perspektywy ochrony
siedliska nie s najgorsze pod warunkiem zahamowania
eutrofizacji

U1

FV
U1

100%

U1

U2

cz owieka
Wp yw

Opis

0
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Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
1160 du e p ytkie zatoki
3110 jeziora lobeliowe
3140 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi kami ramienic Charetea
3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

5. Ochrona siedliska
Jeziora przybrze ne jako zbiorniki eutroficzne i p ytkie s zagro one poprzez post puj ce
procesy eutrofizacji, wyp ycania i zarastania. Tempo tych proces w zale y od czynnik w
naturalnych i antropogenicznych. Ochrona siedliska powinna polega na przeciwdzia aniu
lub spowalnianiu procesu eutrofizacji. Oba podtypy siedliska powinny by obj te ochron
na poziomie zlewni bezpo redniej i po redniej, polegaj c m.in. na: uregulowaniu gospodarki wodno- ciekowej, likwidacji r de zanieczyszcze przemys owych i bytowych,
wprowadzeniu zakazu wyr bu drzewostanu w strefach przyleg ych do zbiornik w. W jeziorach u ytkowanych rybacko nale y wprowadzi zakaz intensyfikacji gospodarowania,
a w szczeg lno ci dokarmiania ryb (wprowadzanie biogen w przyspiesza eutrofizacj )
oraz zarybiania gatunkami ro lino ernymi (je eli zosta y wprowadzone, nale y je od owi ). Wskazane jest obj cie ochron prawn obszar w (jezior) dotychczas niechronionych
(np. jako rezerwaty przyrody lub u ytki ekologiczne). Wa ne jest, aby wraz z jeziorem
ochron obj r wnie pas strefy przybrze nej. Stan jezior przybrze nych poza S owi skim Parkiem Narodowym jest z y. Jeziora te s intensywnie u ytkowane rybacko. Mo na
rozwa y zastosowanie ochrony czynnej, wykaszanie rozrastaj cej si trzciny pospolitej
Phragmites australis, a zw aszcza odnowienie po cze jezior z morzem. Woda morska
wp ywa hamuj co na rozw j fitoplanktonu i zakwity glon w.
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