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DLACZEGO WARTO CHRONIĆ STARORZECZA?
WSTĘP
Starorzecza (jeziora przyrzeczne, pale- który jest opisywany. I tak, spotykamy się
omeandry) to, jak piszą Żmudziński i współ- z określeniami: oxbow lakes (Izaguirre i
aut. (2002), niewielkie zbiorniki położone w współaut. 2004), shallow lakes (Salbrechter
dolinie rzecznej, połączone trwale, okresowo 1998, Padisák i współaut. 2003), old riverlub całkowicie oddzielone od właściwego ko- bed (Davidson i współaut. 1998), floodplain
ryta rzeki. Ich powstawanie wiąże się z prze- lakes (Elbersen van de Straten i współaut.
rwaniem i odizolowaniem szyi meandru lub 2005, Van Geest i współaut. 2005), swamp
poprzez oddzielenie od rzeki wałem przy- lakes (Gumiri i współaut. 2005), backwater
korytowym podczas wezbrań. Za starorzecza (Thorp i współaut. 1994), dead arm of river
przyjmuje się również fragmenty dawnego (Spaink i współaut. 1998), side branch (Nienkoryta połączonego okresowo lub trwale z huis i Leuven 2001).
Starorzecza są istotnym elementem dofunkcjonującym korytem. Stąd też w literaturze istnieje wiele terminów na określenie lin rzecznych, a te stanowią ważne korytarze ekologiczne i są ostojami życia dla wielu
„starorzecze”.
W polskim piśmiennictwie starorzecza organizmów. Ramowa Dyrektywa Wodna i
bywają nazywane stawami (Kyselowa 1966) Dyrektywa Siedliskowa zwracają szczególną
czy jeziorami rzecznymi (Wojciechowska uwagę na ochronę dolin rzecznych wraz ze
2006). Ostatecznie doczekały się chyba naj- starorzeczami. Niebagatelne przyrodnicze,
właściwszej nazwy, czyli właśnie starorzeczy gospodarcze i społeczne znaczenie staro(Jezierska-Madziar 2005). W literaturze an- rzeczy stało się przyczynkiem do powstania
glojęzycznej stosowane terminy w znacznie tego artykułu.
lepszym stopniu oddają genezę zbiornika,
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ STARORZECZY

Do przełomu XX i XXI w. powstało niewiele prac dotyczących przyrzecznych zbiorników — starorzeczy. Do wyjątków należą
badania Kyselowej (1966), dotyczące planktonu stawów dorzecza Górnej Wisły, oraz
badania Tschuschke (1960), dotyczące znajomości wioślarek rzeki i starorzeczy Warty.
Pod względem obszaru, znaczna część badań starorzeczy prowadzona jest w Ameryce

Południowej w dorzeczach wielkich rzek:
Amazonki (Ibañez 1998), Parany (Unrein
2002, Izaguirre i współaut. 2004), Araguali
(Nabout i współaut. 2006) i Paragwaju (Girard i współaut. 2010). Ze względu na specyficzne uwarunkowania klimatyczne i siedliskowe, nie można bezpośrednio odnieść tych
wyników do polskich warunków. Jednak
zmiany w fitoplanktonie pory deszczowej i
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suchej można porównać do okresów wyżówek i suszy hydrologicznej, notowanych w
strefie umiarkowanej. W Europie badania
starorzeczy prowadzi się głównie podczas zabiegów rewitalizujących rzeki, m. in. Dunaju
(Hein i współaut. 1999, Mihaljeviċ i współaut. 2010), Renu i Mozy (Van den Brink
i współaut. 1994, Antheunisse i współaut.
2006), Elby (Follner i współaut. 2010), Tiszy
(Kraszani i współaut. 2010), Daugavy (Gruberts i współaut. 2007, Škute i współaut.
2008), Lužnicy (Pithart i współaut. 2007),
czy rzeki Waal, głównego dopływu Renu
(Spaink i współaut. 1998, Roozen i współaut. 2008). Polskie badania dotyczą w głównej mierze rozpoznania biocenoz starorzeczy.
Badania naturalnych starorzeczy Bugu na południu kraju prowadzi zespół prof. Wojcie-

chowskiej (Wojciechowska i współaut. 2005,
2007; Pasztaleniec i współaut. 2006), a starorzecza Wisły w okolicy Krakowa zespół dr
hab. Wilk-Woźniak (Wilk-Woźniak i Ligęza
2005, Wilk-Woźniak i Pociecha 2005, Ligęza i Wilk-Woźniak 2011) W północnej części kraju badania starorzeczy obejmują Wartę (Burchardt i Mastyński, 2005, Gołdyn
i współaut. 2005), Drwęcę i Łynę (Glińska-Lewczuk i Burandt 2010), czy rzekę Słupię
(Obolewski 2005, 2011). Badaniami planktonu starorzeczy uregulowanego odcinka Wisły w okolicach Torunia zajmują się autorzy
niniejszego opracowania (Dembowska 2008,
Napiórkowski 2009). Większość dostępnej literatury to pozycje dość świeże, co wskazuje
na coraz większe zainteresowanie tymi ekosystemami.

GENEZA I MORFOLOGIA STARORZECZY

Powstawanie starorzeczy może zachodzić
w sposób naturalny, jak i dzięki regulacjom
prowadzonym na rzekach.
Naturalnie płynąca rzeka charakteryzuje
się biegiem krętym (Bajkiewicz-Grabowska
i Mikulski 1993). Erozja boczna nurtu rzeki
prowadzi do powiększenia zakoli i powstania meandrów (zakoli o dużym kącie środkowym). Rozwój meandru jest ciągły. Z zakoli

wytwarzają się meandry do pewnego maksymalnego stadium, by następnie ulec likwidacji przez tzw. „przecięcie szyi meandrowej”.
Powstałe w ten sposób odcięte meandry,
tworzą naturalne starorzecza (Ryc. 1). Tego
typu starorzecza mają kształt „sierpa” czy raczej „podkowy” (ang. oxbow-lake), jak np.
starorzecza Drwęcy, Welu czy Brdy (Ryc. 2).
Regulacja polegająca na prostowaniu kory-

Ryc. 1. Naturalny sposób powstawania starorzecza przez rozwój meandru (wg Bajkiewicz-Grabowskiej i Mikulskiego 1993).

Dlaczego warto chronić starorzecza?

343

Ryc. 3. Regulacja rzeki jako czynnik powodujący powstanie bocznych koryt czyli starorzeczy.
(wg Makowskiego 1998).

Ryc. 2. Przykład naturalnych i sztucznych starorzeczy rzeki Drwęcy.

ta rzeki, w przypadku rzek meandrujących,
może również prowadzić do powstania podobnych starorzeczy.
Zupełnie inny kształt mają starorzecza
powstałe w wyniku regulacji rzeki o charakterze roztokowym, np. dolnej Wisły. Rzeka
roztokowa charakteryzuje się tym, że w obrębie łożyska płynie ona kilkoma płytkimi korytami, między którymi występują liczne mielizny i wyspy. W wyniku regulacji pozostaje
jedno główne koryto, a pozostałe zostają
przetamowane (Ryc. 3), tworząc starorzecza,
które mają charakter długich i dosyć wąskich

zbiorników przyrzecznych. Przykładem takiej
regulacji jest przeprowadzona w XIX w. regulacja dolnej Wisły (Ryc. 4), a przykładem
starorzecza powstałego podczas takiej regulacji może być Port Drzewny w okolicach Torunia (Ryc. 5).
Istotny wpływ na kształtowanie się starorzeczy mają takie czynniki jak: budowa geologiczna, reżim hydrologiczny rzeki, a także
parametry geomorfometryczne i glebowe
oraz zagospodarowanie zlewni.
Starorzecza młode, które powstały na
skutek zabiegów hydrotechnicznych w czasie prostowania koryt rzecznych, z reguły są
połączone z jednej strony z wodami rzeki
(Ryc. 2, 3). Połączenie to pełni istotną rolę w
ciągłej wymianie wody między zbiornikiem
a rzeką (Jezierska-Madziar 2005). Wahania
poziomu wody w rzece wpływają na zmiany
zasobów wodnych i zmiany morfometryczne
w starorzeczu (Glińska-Lewczuk 2002). Powierzchnia starorzecza może zależeć nie tyl-

Ryc. 4. Starorzecza powstałe w wyniku regulacji rzeki roztokowej na przykładzie dolnej Wisły w okolicach Torunia. Ilustracja
historyczna.
Powyżej — Wisła przed regulacją (1836 rok), poniżej —
Wisła po regulacji (1855 rok)
(wg Makowskiego 1998).
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ko od stanu wody w rzece, ale również od
ilości opadów atmosferycznych. Wielkość starorzeczy waha się od kilkuset metrów kwadratowych do kilku hektarów. Zwykle są to
zbiorniki płytkie, o głębokości maksymalnej
nieprzekraczającej 3 m.
Jako przeważnie niewielkie i płytkie
akweny, szybko ulegają procesowi sukcesji,
zarastają roślinnością i mogą zanikać. W ich
obrębie z reguły nie wyróżnia się stref charakterystycznych dla jezior: pelagialu i profundalu. Zbiorniki te są astatyczne, tj. dynamiczne pod względem panujących w nich
warunków środowiskowych (fizycznych i
chemicznych). Niewielka głębokość, a co za
tym idzie, objętość wody skutkuje tym, że

zbiorniki te szybciej reagują na zmiany temperatury otoczenia; w skrajnych przypadkach
występują zauważalne dobowe wahania temperatury ich wód. W okresie letnim nagrzewają się silniej od jezior i zazwyczaj nie są
stratyfikowane. W przypadku zbiorników
głębszych może wykształcać się warstwa skoku termicznego — niepełna stratyfikacja. Stan
wód w starorzeczach może ulegać w ciągu
roku i w wieloleciach znacznym wahaniom;
są one bowiem bardzo wrażliwe na zmiany
stosunków wodnych otaczających je terenów. Natomiast ruch wód w obrębie misy
zbiornika (falowania i prądy), ze względu na
niewielką powierzchnię, jest zwykle ograniczony.

FUNKCJONOWANIE STARORZECZY ORAZ ICH FUNKCJE

Starorzecza tworzą odmienny typ biotopu
wodnego znacznie różniącego się od koryta
rzecznego, z którego powstały. Starmach i
współaut. (1976) piszą, że starorzecza są jakby wyspami wód stojących, obok ciągle ruchliwej wody w korycie rzeki, a ich biocenozy stanowią przejście pomiędzy tymi środowiskami. Przez większość roku są to zbiorniki nieprzepływowe, o niewielkiej wymianie
wód, z wyjątkiem wezbrań powodziowych.
Wody starorzeczy są wyraźnie cieplejsze od
wody korytowej. Te warunki powodują, że
w starorzeczach bardzo szybko rozwijają się
zbiorowiska roślinności wodnej i higrofilnej
wód stojących (co często doprowadza do
szybkiego procesu ich wypłycania).
W okresie izolacji (limnofazy), starorzecza stają się zbiornikami o dość ustabilizowanych warunkach, które umożliwiają rozwój
makrofitów i wielu grup glonów. Ze względu na charakterystyczną dla starorzeczy niewielką głębokość i porastanie makrofitami,
obecne są w nich liczne mikrosiedliska, które sprzyjają rozwojowi różnorodnej fauny
(litoralowej, pelagicznej, ale i peryfitonowej)
(Wojciechowska 2006). Można się pokusić
nawet o porównanie starorzeczy w tej fazie
do płytkich jezior makrofitowych (Scheffer i
Jeppesen 1998, Mihaljević i współaut. 2010).
W takich zbiornikach wagi nabiera współzawodnictwo pomiędzy fitoplanktonem i rozwijającą się roślinnością makrofitową czy
metafitonem (Gross 2003, Irfanullah i Moss
2005). Faza izolacji oraz w miarę stabilne
warunki środowiskowe sprzyjają swoistej indywidualizacji poszczególnych zbiorników.
Pojawiają się zooplanktery skorupiakowe i

zaczynają dominować nad zooplanktonem
wrotków.
Okresy stabilizacji przerywane są (zwykle dość regularnie następującymi) okresami
zalewania starorzeczy przez wodę rzeczną i
następuje tzw. potamofaza (Wojciechowska
2006). Podczas wylewów rzek, woda z rzeki przepłukuje starorzecza, podnosi w nich
poziom wody (w wyniku czego następuje
wynoszenie organizmów dotychczas je zasiedlających), a nawet wymywa osady denne nagromadzone podczas limnofazy. Woda
rzeczna niesie ze sobą znaczne ilości zawiesiny, w związku z tym maleje przezroczystość,
a zakorzenione na dnie zbiornika makrofity
giną z powodu braku światła. Zaczyna się dominacja zwykle drobnych organizmów wniesionych z wodami rzeki, tj. okrzemek oraz
wrotków (Napiórkowski 2009, Mihaljević i
współaut. 2010).
Po takim „odświeżeniu” biocenoza odradza się na nowo. Początkowo największe
znaczenie mają organizmy wniesione wraz z
wodami rzecznymi.
Po okresie potamofazy następuje znowu
okres limnofazy, czyli stabilizacji warunków
środowiskowych. Skład i tempo rozwoju w
dalszym etapie uzależnione są od warunków
środowiskowych związanych z typem zasiedlonego zbiornika i jego pierwotną trofią.
W ten sposób biocenozy w starorzeczach
żyją od potamo- do limnofazy, a liczba tych
faz jest ściśle związana z warunkami hydrologicznymi (ilością opadów, topnieniem śniegu)
panującymi w dorzeczu obserwowanej rzeki.
Podczas ekstremalnie dużych wezbrań
główny nurt rzeki może być pozbawiony or-
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Ryc. 5. Starorzecza w Toruniu m.in. Port Drzewny,
które powstały w wyniku
regulacji Wisły w latach
1836–1855 (fot. K. Ślebioda).

Ryc. 6. Starorzecze Martówka w zabytkowym
parku w Toruniu powstałe w efekcie regulacji Wisły w XIX wieku (fot. E.
Dembowska).
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ganizmów. Wtedy starorzecza dostarczają organizmy i umożliwiają szybkie odradzanie się
biocenozy rzecznej.
Starorzecza mogą również pełnić rolę
schronień dla różnych organizmów (np. ryb,
planktonu), rolę bogatych żerowisk, wylęgarni i „mateczników” wielu organizmów
(głównie ryb litofilnych), wreszcie, zasilają
w pokarm (wynoszony z nich przez wodę)
główny nurt rzeki. Doskonałym tego przykładem jest duży zbiornik powstały na starorzeczu Wisły w Toruniu, tzw. Port Drzewny,
który od 1934 r. z powodzeniem pełni rolę
ochronnego tarliska dla wiślanego sandacza
(Ryc. 5).
Największym zagrożeniem dla zachowania starorzeczy i ich biocenoz stanowi obwałowanie i regulacja rzek, polegającą na wyprostowaniu, a tym samym skróceniu jej biegu oraz na pogłębieniu koryta (Glińska-Lewczuk i Burandt 2010). W przekształconych
dolinach zahamowana zostaje dynamika naturalnych procesów fluwialnych, związanych
z regularnymi zalewami przez tzw. wielkie
wody, które mogłyby „odświeżyć” starorzecza położone na zawalu oraz powstrzymać
procesy ich zamulania.
Podsumowując, starorzecza wzdłuż dużych nizinnych rzek są obiektami cennymi
przyrodniczo, ponieważ stanowią miejsca
schronienia, żerowania i reprodukcji dla wielu gatunków organizmów związanych z rzeką i jej doliną. Przyczyniają się do urozmaicenia warunków siedliskowych w dolinach
rzecznych, a tym samym mogą prowadzić do
zwiększania liczby gatunków oraz szeroko
rozumianej różnorodności biologicznej w dolinie rzeki.

Starorzecza odgrywają również istotną
rolę w gospodarce wodnej. Poprzez swoje
możliwości retencyjne, zatrzymują odpływ
wody (renaturyzacja ma również na celu
przywrócenie retencyjnej roli starorzeczom).
Zbiorniki te stanowią barierę geochemiczną dla wód dopływających do rzeki
(zatrzymują dopływające wody i oczyszczają
w naturalny sposób z nadmiaru pierwiastków biogennych). Istotnym z gospodarczego punktu widzenia wydaje się być to, że
starorzecze może być miejscem tarła dla ryb
żyjących w rzece. Przykładem jest wcześniej
opisywany Port Drzewny w okolicach Torunia, miejsce tarła dla sandacza z dolnej Wisły.
Niektóre starorzecza odcięte na stałe od wód
rzeki mogą być wykorzystywane jako stawy
do przemysłowej hodowli ryb.
Starorzecza mogą pełnić również istotne role społeczne, jako miejsca wypoczynku
i aktywnej rekreacji (wędkarstwo, kajakarstwo, czy nieco rzadziej, żeglarstwo). Bywają
ważnym elementem krajobrazu parków podmiejskich i miejskich. Przykładem może być
Martwa Wisła w zabytkowym XIX wiecznym
parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (Ryc. 6).
Niestety, te nieduże zbiorniki, często są
traktowane jako odbieralniki różnego rodzaju zanieczyszczeń lub wręcz jako wysypiska
śmieci. Znaczenie ekosystemów starorzeczy
jest często niedoceniane, bowiem należą z
gospodarczego punktu widzenia do tzw. nieużytków. Dlatego wiele z nich wymaga renaturyzacji i temu będzie poświęcony następny
rozdział niniejszej pracy.

RENATURYZACJA STARORZECZY

Założenia renaturyzacji dolin rzecznych
dotyczą głównie powrotu do pierwotnej
długości rzeki, poprzez jej wydłużenie i
zwolnienie nurtu. Działania renaturyzacyjne są podejmowane w celu aktywacji starorzeczy, poprzez włączenie ich do właściwego koryta rzecznego. W ten sposób starorzecza, znajdujące się na terenie zawala,
odzyskują pierwotne zadanie, jakim było
retencjonowanie wody. Tockner i współaut. (1999) oraz Ward i współaut. (1999)
podkreślają, że u podstaw renaturyzacji
leży zapewnienie zróżnicowania dynamiki
przepływu wód i stopniowania połączeń
między nurtem rzeki i zbiornikami na tere-

nach zalewowych. Tylko takie zróżnicowanie siedliskowe daje możliwości bytowania
organizmom o różnych wymaganiach.
W celu biologicznej aktywacji starorzeczy podejmuje się różnego rodzaju działania techniczne: wykopy, poszerzenia i pogłębienia fragmentów starorzeczy, a także
florystyczne: nasadzenia roślinności umacniającej podłoże w miejscach połączeń,
stworzenie ekotonowych stref buforowych
w celu zmniejszenia zasilania starorzeczy
biogenami spływającymi ze zlewni. Roślinność przybrzeżna ma także zdolność kumulowania wody i w czasie suszy powolnego
jej oddawania ze swoich systemów korze-
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niowych, a odpowiednio nasadzona, wpływa na regulowanie kierunków i rozkład
przepływów na terenach zalewowych.
Dotychczas w Europie na największą
skalę podjęto działania renaturyzacyjne starorzeczy Dunaju (Hein i współaut. 1999b,
Schiemer i współaut. 1999, Tockner i
współaut. 1999) oraz Renu i Mozy (Nienhuis i współaut. 2002, Antheunisse i współaut.
2006). W Polsce renaturyzację podjęto na
terenie doliny rzeki Słupi poprzez włączenie licznych prawo- i lewobrzeżnych odciętych zakoli (Obolewski 2005). Szeroko jest
jednak dyskutowana dalsza rewitalizacja innych polskich rzek, np. Warty (Burchardt
i Mastyński 2005). Glińska-Lewczuk i Burandt (2010) podkreślają negatywne skutki prostowania koryt rzecznych na przykładzie Łyny i Drwęcy.
Działania rekultywacyjne podejmowane w różnych rejonach Europy przynoszą
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bardzo różne skutki. Badania skuteczności
renaturyzacji dolnego biegu Renu i Mozy
wraz z dopływami na terenie Holandii i
Niemiec wykazały, że na 30 podjętych projektów rehabilitacji terenów zalewowych
około połowa (14 projektów) przyniosła
pozytywne rezultaty. Neinhauis i Leuven
(2001) podkreślają, że renaturyzacja dolin
rzecznych będzie skuteczna tylko wówczas,
gdy podejmowane działania będą obejmowały dostatecznie duży obszar. Współcześnie renaturyzacja przeprowadzana jest
zwykle na skalę lokalną lub co najwyżej regionalną i nie obejmuje całej długości rzeki. Renaturyzacja jest procesem długotrwałym, kosztownym i bardzo złożonym. Nie
zawsze skutkuje powrotem do naturalnych
warunków, które charakteryzowały doliny
rzeczne przed regulacją.

PODSUMOWANIE

Od czasów starożytnych człowiek wykorzystywał doliny rzek dla swoich celów, w
mniejszym lub większym stopniu ingerując
w ich naturalny charakter. Jednak w XIX i
XX w. ta presja się nasiliła. W imię źle pojętej ochrony przeciwpowodziowej i intensyfikacji rolnictwa zaczęto regulować/prostować koryta rzeczne, doprowadzając do
osuszenia terenów podmokłych tych dolin.
Starorzecza, jako jeden z istotnych elementów terenów podmokłych dolin rzecznych,
ucierpiały najbardziej.
W artykule autorzy wykazali, jak ważną rolę przyrodniczą (miejsce życia, rozwoju i reprodukcji wielu gatunków roślin
i zwierząt), gospodarczą (bariera geochemiczna, miejsce tarlisk ryb, miejsce retencji

wody) oraz społeczną (miejsce wypoczynku i rekreacji, element krajobrazu) pełnią
starorzecza. Stąd odpowiedź na pytanie,
czy warto chronić starorzecza, powinna
brzmieć - nie tylko warto, ale trzeba chronić starorzecza, jako dziedzictwo przyrodnicze dla przyszłych pokoleń.
Wydaje się, że poznanie funkcjonowania
starorzeczy w dolinach rzek będzie miało w
przyszłości niezwykle istotne znaczenie dla
ochrony całego systemu rzecznego: głównego nurtu i terenów zalewowych, postrzeganych jako jeden ekosystem. W oparciu o tę
wiedzę będzie można prowadzić prace przywracające dolinom rzecznym bogatym w starorzecza ich naturalny charakter.

DLACZEGO WARTO CHRONIĆ STARORZECZA?
Streszczenie
Starorzecza jako istotny element dolin rzecznych
wchodzą w skład ważnych korytarzy ekologicznych
oraz są ostoją dla wielu gatunków organizmów. Bardzo ważne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i
społeczne starorzeczy, było przyczynkiem do powstania tego artykułu.
Autorzy niniejszej pracy opisują znaczenie starorzeczy na podstawie literatury, jak również do-

świadczeń własnych, ze szczególnym naciskiem na
ich zróżnicowanie siedliskowe i taksonomiczne.
Wiedza na temat stanu ekologicznego tych zbiorników oraz zakres ich degradacji, wskutek nasilonej
antropopresji, powinna przyczynić się do podjęcia
odpowiednich działań renaturyzacyjnych w celu
przywrócenia naturalnego charakteru dolin rzecznych.
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WHY DO WE HAVE TO PROTECT OLD RIVER BEDS?
Summary
Oxbow lakes are an important part of river
valleys which are ecological corridors and place
of life for many organisms. Considerable natural,
economic and social importance of oxbow lakes
was the main incentive to write this article. The
authors describe the importance of old river beds
based on the literature and their own experience,

with particular emphasis on the sustainability of
taxonomic and habitat diversity in river valleys.
Acquiring the knowledge about ecological condition of these reservoirs and the extent of their
anthropogenic degradation, should help to undertake proper measures in order to restore the natural character of river valleys.
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