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Nasza wycieczka przyrodnicza fragmentem Drogi Dobroci we wrześniu 2021 roku
prowadziła doliną Warty w okolicach Mosiny, od oczyszczalni ścieków przez łąki i
lasy wzdłuż kanału Mosińskiego, do starorzecza położonego na wschód od miasta
(ryc. 1). Rośliny i zbiorowiska roślinne, które tam zobaczyliśmy, skłoniły nas do
różnych refleksji. Jako ilustracje, wykorzystałam swoje wcześniejsze zdjęcia z tego
obszaru, gdyż przyjeżdżam tu od wielu lat.

Ryc. 1. Łąka z kwitnącym złocieniem właściwym Chrysanthemum vulgare w
sąsiedztwie starorzecza (czerwiec 2012).
Z powodu ulewy początkowo schroniliśmy się pod drzewem: klonem
jesionolistnym (Acer negundo). Doceniliśmy jego walory, jako osłona przed
deszczem i źródło cienia w upale, choć jest to gatunek inwazyjny. Rozpanoszył się
szczególnie nad rzekami, wypierając rodzime gatunki. Stał się poważnym
problemem także w Wielkopolskim Parku Narodowym, m.in. zarastając Oz
Budzyński, zwany Szwedzkimi Górami, koło dawnej stacji kolejowej Osowa Góra.
Kiedyś były tam tzw. murawy kserotermiczne, czyli cenne przyrodniczo
zbiorowiska trawiaste na suchych i słonecznych stanowiskach, o bogatej faunie
owadów zapylających. Gdy przestały być użytkowane, niestety w większości
zarosły lasem. Od 2014 roku prowadzona jest tam więc ochrona czynna: usunięto
wszystkie drzewa i krzewy, a regularne wykaszanie pozwala na odtwarzanie się
roślinności ciepłolubnej.
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Odpowiadając na tytułowe pytanie, warto przypomnieć, że zupełnie inna pokrywa
roślinna była tu dawno temu, powiedzmy kilka tysięcy lat wstecz, zanim zaczęła
się aktywność człowieka. Najprawdopodobniej były to głównie lasy. W dolinie na
ich strukturę i skład florystyczny wpływały wylewy rzeki: wiosenne, kiedy topniały
śniegi i spływały wody z gór, oraz letnie, a więc związane z najwyższymi w tej strefie
klimatycznej opadami. Bliżej koryta rzeki występował łęg wierzbowy (ryc. 2), dłużej
będący pod wpływem wód powodziowych, a położony dalej od rzeki łęg topolowy był
krócej poddawany zalewom. Lasy te rozwijały się na glebach typu mady, które
swoją strukturą przypominają torcik przekładaniec. Powstają one w wyniku
naprzemiennego nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i odkładania
się szczątków roślinnych. W lukach drzewostanów były zarośla wierzbowe i
ziołorośla. Na skrzydłach doliny, w podmokłych zagłębieniach o utrudnionym
odpływie wód, na torfach niskich, niewielkie powierzchnie zajmował żyzny ols
porzeczkowy. W sąsiedztwie, na zmineralizowanych torfach, rozwijał się łęg
jesionowo-olszowy. Na krawędziach doliny i na miejscach wyżej wyniesionych w
obrębie terasy zalewowej, na madach brunatnych, wykształcał się zaś łęg wiązowojesionowy, zalewany rzadko. Oczywiście w starorzeczach była różnego rodzaju
roślinność wodna, a na ich obrzeżach szuwary. Trzeba też pamiętać, że właśnie w
okolicach Mosiny Warta z szerokiej doliny Kotliny Śremskiej przechodzi w
Poznański Przełom Warty, gdzie terasa zalewowa jest bardzo wąska, a strome
krawędzie doliny dochodzą gdzieniegdzie do samej rzeki.

Ryc. 2. Łęg wierzbowy – chroniony typ siedliska: 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe) (sierpień 2014).
Rzeźba tego obszaru jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia
(zwanego północnopolskim lub bałtyckim). Dolina Warty powstała poprzez
przekształcenie się rynny lodowcowej w dolinę rzeczną o szerokości do kilku
kilometrów, której towarzyszą terasy zalewowe (ryc. 3) i nadzalewowe. Jej prawie
płaskie dno położone jest średnio na wysokości od 56,0 do 62,0 m n.p.m., a rzeka
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płynie w kierunku południkowym. Dolinę Warty budują głównie piaski i żwiry
rzeczne terasów nadzalewowych rzeki z warstwami namułów piaszczystych.
Utworzyły się tu gleby słabej jakości, wykształcone na gruntach mineralnych lub na
glebach mułowo-torfowych podścielonych piaskami luźnymi. Nad terasą zalewową,
oddzieloną od wysoczyzny stromą skarpą, wznoszą się tereny piaszczyste i
związane z glebami żyźniejszymi.

Ryc. 3. Łąka z kwitnącą firletką poszarpaną Lychnis flos-cuculi na terasie zalewowej
(maj 2014).
Na teren dzisiejszej Wielkopolski człowiek mógł przybyć z południa dopiero po
ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, a więc ok. 13 tys. lat p.n.e., w czasach późnego
paleolitu. Pierwsze udokumentowane ślady osadnictwa, w rejonie jeziora
Lednickiego, pochodzą sprzed ok. 9 tys. lat, czyli z okresu mezolitu. Były to
plemiona myśliwskie, koczownicze, które zajmowały okresowo piaszczyste tereny
wąskich dolin rzecznych. Odlesienie w tym okresie sięgało 8%.
W epoce neolitu (ok. 5000–2000 p.n.e.) region ten stał się terenem wielkich
wędrówek ludów, a nowi przybysze z południa rozpowszechnili rolnictwo.
Przejawem wpływu człowieka, czyli antropopresji, było przede wszystkim
wycinanie i wypalanie lasów pod pola i osady oraz na opał. W epoce brązu (ok.
2000–800 lat p.n.e.) w Wielkopolsce powstała i rozwijała się kultura łużycka.
Puszcze wielkopolskie ukształtowały się ostatecznie i pokryły niemal cały obszar w
okresie subatlantyckim (epoka żelaza, narodzenie Chrystusa). Wolne od lasów
pozostały wydmy śródlądowe oraz wysokie, strome zbocza jezior i dolin rzecznych,
gdzie mogła wkraczać roślinność światłolubna i ciepłolubna – określana jako
pontyjska i sarmacka. W późnym okresie rzymskim i w epoce
wczesnohistorycznej nasilił się proces kolonizacji. Z miejscowości nizinnych,
nadrzecznych, fala osadnicza posuwała się w głąb wyżej położonych puszcz i
zajmowała nadające się do uprawy rolnej większe bezleśne polany. Pozostałością
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tego okresu są liczne grodziska, zakładane zazwyczaj wśród puszcz i bagien lub na
wyspach jezior i rzek. Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy, będący
efektem ukształtowania się nowego systemu preferującego przemienno-ugorową
uprawę zbóż, doprowadził do wzrostu zaludnienia i dalszego wylesienia. W
średniowieczu masowy wyrąb lasów pociągnął za sobą podwyższenie się lustra
wód gruntowych i nasilenie erozji wodnej. Lasy bowiem, zwłaszcza liściaste,
zatrzymują dużo wody podczas opadów, tak jak gąbka. Odlesione obniżenia
terenu, uprzednio jedynie epizodycznie zalewane, wypełniły się trwale wodą. Od XIV
wieku wzrastało znaczenie gospodarki rolnej, a malała rola hodowli. Spowodowało
to stopniowe ograniczenie powierzchni użytków zielonych i zamianę na pola
uprawne oraz nacisk na odwodnienie zabagnionych terenów. Stulecia XV i XVI to
dalszy rozwój gospodarki rolniczej oraz przemysłu. Wielki wpływ na zmniejszenie
obszarów leśnych miał przemysł drzewny i potażniczy. Pozyskiwanie nowych
terenów do upraw i na pastwiska odbywało się kosztem lasów oraz bagien. Od
pierwszej połowy XIX w. zaczęto regulację rzeki Warty. Wymagało to karczowania
lasów łęgowych oraz budowy sieci rowów i dróg. Ochronę przeciwpowodziową
zapewniały obwałowania. W tym czasie z krajobrazu zaczęły ustępować
starorzecza i mokradła. Wyprostowanie i pogłębienie koryt rzecznych oraz
zniszczenie towarzyszących im zadrzewień spowodowało przyspieszenie spływu
wód. W XIX stuleciu nastąpił dalszy spadek lesistości. Proces ten gwałtownie nasilił
się z chwilą wydania przez władze pruskie ustawy znoszącej bezpośrednią opiekę
państwa nad lasami oraz uwłaszczenia chłopów. Wiele szkód lasom przyniósł także
okres wojen napoleońskich i późniejszych oraz produkcja węgla drzewnego. Od
końca XIX wieku coraz bardziej rozwijał się przemysł i nasilał się proces
industrializacji oraz rozrastały się miasta i osady. Drewno potrzebne było jako
budulec i na opał, na dużą skalę eksploatowane były surowce naturalne.
Ta skrótowa historia wzrostu aktywności człowieka ma odzwierciedlenie w pokrywie
roślinnej. Miejsce naturalnych lasów zajęły zbiorowiska półnaturalne (np. łąki i
pastwiska), ruderalne (np. w miejscach wydeptywanych) i segetalne (chwasty na
polach uprawnych). Zmienił się także skład gatunkowy, wzrósł udział roślin siedlisk
otwartych dobrze nasłonecznionych, a przede wszystkim, wraz z wędrówkami
ludów, zaczęły się pojawiać gatunki obce, świadomie sprowadzane lub
przypadkowo zawleczone. Po odkryciu nowych lądów zjawisko to nasiliło się i
obecnie, poza utratą siedlisk, jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności
jest proces neofityzacji, czyli ułatwianie rozwoju gatunków obcych przez człowieka.
Teraz spróbujmy sobie wyobrazić, że ustaje całkowicie działalność ludzka, a
przyroda ma odpowiednio dużo czasu, by się zregenerować. Mielibyśmy wtedy do
czynienia ze stopniowym powrotem do potencjalnej roślinności naturalnej, czyli
tzw. klimaksowych zbiorowisk roślinnych, które są zgodne z aktualnymi
warunkami klimatycznymi i siedliskowymi danego obszaru. Odpowiadają one
ostatniemu stadium sukcesji roślinności, które może się wykształcić w danym
miejscu po ustaniu wszelkich wpływów człowieka. Aktualnie określana potencjalna
roślinność naturalna nie jest tożsama z dawną, pierwotną roślinnością istniejącą
przed okresem zmian środowiska przyrodniczego, które zapoczątkował człowiek. W
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odniesieniu do doliny Warty było to przede wszystkim wycięcie lasów i protegowanie
użytków zielonych, regulacja rzeki, obwałowanie niektórych odcinków, a w ostatnich
dekadach utworzenie zbiornika retencyjnego Jeziorsko, który w znacznym stopniu
ograniczył naturalną aktywność rzeki i jej wylewy. W warunkach naszego kraju i
charakteryzowanego terenu (okolice Mosiny), potencjalną roślinność naturalną,
poza wodami, tworzą niemal wyłącznie leśne zbiorowiska roślinne, tak jak było
pierwotnie. Na skutek zmiany siedlisk, proporcje ich udziału powierzchniowego
byłyby jednak inne.
Po tym przydługim wstępie możemy przejść do przedstawienia ciekawostek:
gatunków chronionych i zagrożonych, zbiorowisk diagnostycznych dla chronionych
typów siedlisk, zagrożonych w skali kraju i regionu, gatunków szczególnie
ekspansywnych roślin i zagrożeń jakie powodują oraz różnych innych problemów
związanych z ochroną przyrody.
Do osobliwości florystycznych doliny Warty w gminie Mosina niewątpliwie należy
największe w Europie (!) skupienie starych, pomnikowych dębów w Rogalinie i
sąsiednich wsiach położonych nad Wartą. Występują one wśród łąk na terasie
zalewowej, ale także w lasach i na polach uprawnych na wysoczyźnie. Trzeba
tu podkreślić, że te relikty dawnych puszcz zachowały się w okolicach Rogalina
jedynie dlatego, że majątek ten od ponad 250 lat znajdował się w rękach jednej
rodziny. Sąsiadujące z dobrami Raczyńskich chłopskie łąki i pola są prawie
całkowicie pozbawione okazałych drzew. Z tego względu, nie tylko zespół
pałacowy w Rogalinie z ogrodem i parkiem został uznany za pomnik historii w
2018 roku, ale od 2020 roku tą formą ochrony został objęty cały teren należący
do Fundacji im. Raczyńskich (w tym pola, lasy i zadrzewienia).
Aktualnie zachowało się niewiele płatów wymienionych wyżej naturalnych zbiorowisk
leśnych. Zastępują je dominujące w dolinie Warty użytki zielone (łąki i pastwiska),
ziołorośla (spontanicznie wykształcone zbiorowiska roślinne budowane głównie
przez rośliny zielne), w tym efektowne ugrupowania welonowe (pnącza) oraz
zakrzewienia (ryc. 4).

Ryc. 4. Zbiorowisko chmielu zwyczajnego (Fallopio-Humuletum) – welonowe
ziołorośla (czerwiec 2010).
5

Lasy wierzbowe i topolowe należą do najbardziej zniszczonych przez człowieka,
zarówno na terenie kraju, całej Europy, jak i na omawianym obszarze. Bezpośrednio
zagrożone wyginięciem, z kategorią E są: łęg topolowy (Populetum albae), ziołorośla
z przetacznikiem długolistnym i wilczomleczem błyszczącym (Veronico longifoliaeEuphorbietum lucidae) oraz łąka selernicowa (Violo stagninae-Molinietum
caeruleae).
Zróżnicowanie siedliskowe pozornie płaskiej doliny oraz różne formy działalności
człowieka przyczyniły się do wykształcenia lub zachowania różnych chronionych
typów siedlisk (objętych Dyrektywą Siedliskową, a więc chronionych w całej Unii
Europejskiej, w sieci Natura 2000). Gwiazdką oznaczono siedliska priorytetowe,
czyli najważniejsze i najbardziej zagrożone:
 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
 3130 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z klas
Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea,
 3150 starorzecza (ryc. 5) i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z klas Nympheion, Potamion,

Ryc. 5. Chroniony typ siedliska: 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z klas Nympheion, Potamion (maj 2012).
 3270 zalewane muliste brzegi rzek,
 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium),
 6440 łąki selernicowe (ryc. 6) (Cnidion dubii),
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Ryc. 6. Chroniony typ siedliska: 6440 łąki selernicowe (Cnidion dubii, lipiec 2009).
 91E0
łęgi wierzbowe, topolowe (ryc. 7), olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*,

Ryc. 7. Łęg topolowy – chroniony typ siedliska: 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe)* (maj 2011).
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 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (ryc. 8) (Ficario-Ulmetum).

Ryc. 8. Chroniony typ siedliska: 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetumi, kwiecień 2014).
W obrębie terasy zalewowej, ze względu na zajmowany areał i liczbę
typowych dla nich zbiorowisk, na szczególną uwagę zasługują starorzecza (3150)
i ziołorośla nadrzeczne (6430). Udział tych ostatnich wzrasta w wyniku likwidacji
części lasów łęgowych przez bobry. Łąki selernicowe (6440) występują w postaci
na ogół niewielkich, rozproszonych płatów, podobnie jak fitocenozy muraw
napiaskowych (2330, 6120). Lasy łęgowe różnego typu (91E0, 91F0) są
zachowane jedynie fragmentarycznie i wykazują cechy degeneracji. Pozostałe
zbiorowiska, aczkolwiek istotne z biocenotycznego punktu widzenia, są
wykształcone na znikomych powierzchniach. Na krawędziach doliny Warty
występują pozostałości muraw kserotermicznych (6210). Niegdyś, w związku z
hodowlą bydła i wypasem, zajmowały one znacznie większy areał i były bogatsze
florystycznie, a obecnie zarastają roślinami drzewiastymi, tak jak dolina Rospudy.
Po drodze natknęliśmy się na wiele gatunków roślin jadalnych i ziół leczniczych.
Botanik wszędzie się pożywi. Dla przykładu, pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
jest niezwykle bogata w białko, sole mineralne i witaminy. W dawnych czasach na
wiosnę gotowano z niej zupy, karmiono nią także zwierzęta domowe. Działa m.in.
wzmacniająco, moczopędnie, przeciwwirusowo i przeciwzakrzepowo. Co ciekawe,
jest to gatunek dwupienny, czyli na jednej roślinie wyrastają tylko kwiaty żeńskie
albo tylko kwiaty męskie. Młode pędy częstego w miejscach wydeptywanych rdestu
ptasiego (Polygonum aviculare) mogą być dodawane do sałatek. Jako zioło działa
on moczopędnie, a stosowany zewnętrznie przyspiesza gojenie ran. Jego owoce –
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niewielkie orzeszki – są też chętnie zjadane przez ptactwo, w tym domowe – stąd
jego nazwa. Rosnący na terenach podmokłych rdest ostrogorzki (Polygonum
hydropiper), zwany pieprzem wodnym, jest używany w kuchni japońskiej (liście –
przyprawa benitade). Jako zioło ma działanie przeciwkrwotoczne, moczopędne i
przeciwzapalne, lecz zawiera także trujące składniki, więc można go spożywać tylko
w niewielkich ilościach. Szyszki chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus) są
wykorzystywane nie tylko do produkcji piwa, ale także jako środek uspokajający,
bakteriostatyczny, moczopędny, estrogenny, przeciwwirusowy, przeciwgrzybiczy,
przeciwutleniający i przeciwnowotworowy. Podobnie jak pokrzywa zwyczajna,
chmiel jest dwupienny, czyli na roślinach męskich nie wytwarzają się szyszki.
Spokrewniona z goździkami mydlnica lekarska (Saponaria officinalis) działa
wykrztuśnie i żółciopędnie, lecz powinna być stosowana pod kontrolą lekarza ze
względu na dużą zawartość saponin. Pienią się one w wodzie jak mydło i dlatego
odwar z jej korzeni był dawniej stosowany do mycia i prania delikatnych tkanin. Z
kolei żółto kwitnący wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) jest cenną rośliną
oleistą. Olej z jego nasion ma wiele zastosowań: obniża ciśnienie krwi, poziom
cholesterolu i cukru we krwi, reguluje przemianę materii, działa wzmacniająco,
odtruwająco, i przeciwzakrzepowo. Do spożycia nadają się także jego kwiaty, młode
liście i owoce. Również liczne gatunki dzikich krzewów mają jadalne owoce.
Wszyscy wiedzą o jeżynach i malinach, a mniej znane są np. owoce czeremchy
(Prunus padus i Prunus serotina), z których sporządza się np. nalewki i galaretki.
Przy odrobinie szczęścia i wzroku wyczulonym na rośliny, w dolinie Warty można
znaleźć także dość liczne gatunki chronione i zagrożone. W porządku
alfabetycznym są to: czosnek wężowy (Allium scorodoprasum, znajdujący się na
„Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” oraz w „Polskiej czerwonej księdze roślin” z
kategorią VU – gatunek narażony), fiołek mokradłowy (Viola stagnina, ryc. 9A, pod
ścisłą ochroną prawną oraz z kategorią VU na „Czerwonej liście” i w „Polskiej
czerwonej księdze”), groszek błotny (Lathyrus palustris, pod częściową ochroną
prawną), grzybienie białe (Nymphaea alba, pod częściową ochroną prawną),
konitrut błotny (Gratiola officinalis, ryc. 9B, pod częściową ochroną prawną oraz z
kategorią VU na „Czerwonej liście” i w regionie), kropidło piszczałkowate
(Oenanthe fistulosa, ryc. 9C, z kategorią VU na „Czerwonej liście” i w Wielkopolsce),
rzeżucha drobnokwiatowa (Cardamine parviflora z kategorią EN – zagrożona – na
„Czerwonej liście” oraz w regionie Wielkopolski), selernica żyłkowana (Cnidium
dubium, ryc. 6, z kategorią LC – bliska zagrożenia w regionie), starzec bagienny
(Senecio paludosus, z kategorią VU w Wielkopolsce), szczaw gajowy (Rumex
sanguineus, z kategorią VU w regionie), tarczyca oszczepowata (Scutellaria
hastifolia, ryc. 9D, z kategorią VU na „Czerwonej liście”), topola czarna (Populus
nigra, z kategorią LC w Wielkopolsce), wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris,
ryc. 9E, z kategorią NT na „Czerwonej liście” oraz w Wielkopolsce z kategorią LC) i
wilczomlecz błyszczący (Euphorbia lucida, ryc. 9F, z kategorią NT – najmniejszej
troski na „Czerwonej liście” oraz w regionie z kategorią VU). Z tej listy nawet laik
rozpozna grzybienie białe, nazywane czasami nenufarami czy liliami wodnymi,
występujące często w starorzeczach.
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Ryc. 9. Gatunki rzadkie: (A) fiołek mokradłowy (Viola stagnina), chroniony i
zagrożony (maj 2009); (B) konitrut błotny (Gratiola officinalis), chroniony i zagrożony
(wrzesień 2013); (C) kropidło piszczałkowate (Oenanthe fistulosa), zagrożone (lipiec
2009); (D) tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia), zagrożona (wrzesień
2013); (E) wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris), zagrożony (maj 2011); (F)
wilczomlecz błyszczący (Euphorbia lucida), zagrożony (maj 2011).
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Wiemy już, co należy chronić, ale nasuwa się pytanie: jak? Jeśli chodzi o lasy,
najlepiej sprawdza się zwykle ochrona bierna. Jak się przyrodzie nie przeszkadza,
to sama sobie poradzi. Tak, ale… niestety człowiek w lasach sporo namieszał. Na
terenach wysoczyznowych na niżu dominującym drzewem nadal jest sosna
zwyczajna (Pinus sylvestris), tworząca często monokultury, czyli jednogatunkowe
plantacje, będące pozostałością ubiegłowiecznych wzorowań na gospodarce
niemieckiej. Opadające igły sosny zakwaszają górną warstwę gleby,
przyczyniając się do degradacji siedlisk i eliminacji gatunków lasów liściastych
przez rośliny kwaśnolubne. W ramach fitomelioracji, czyli oczyszczania
środowiska przez roślinność, leśnicy wprowadzili także czeremchę późną, zwaną
też amerykańską (Padus serotina), która okazała się potem niezwykle uciążliwym
chwastem leśnym w niemal całym kraju. W dolinach rzek, w tym Warty,
rozpowszechniają się również inne obce gatunki, jak wspomniany na początku klon
jesionolistny i mieszańce topól, które konkurują z rodzimymi drzewami.
Północnoamerykańskie topole i ich mieszańce, uprawiane ze względu na szybko
rosnącą masę drewna, krzyżują się z rodzimymi gatunkami, przede wszystkim z
topolą czarną, mającą w Polsce północną granicę zasięgu i będącą taksonem
zagrożonym w Wielkopolsce.
W ostatnich dekadach, poza gospodarką ludzką, istotny wpływ na kształtowanie
pokrywy roślinnej wywierają bobry (Castor fiber), przyczyniające się wręcz do
eksterminacji gatunków drzewiastych. W efekcie w dolinie Warty wyraźnie
zmniejszył się udział powierzchniowy lasów łęgowych różnego typu, w tym
priorytetowych zbiorowisk. Ich miejsce zajmują płaty ziołorośli, niekiedy również
chronionych dyrektywą siedliskową. W takiej sytuacji przyrodnik, a przede wszystkim
urzędnik odpowiedzialny za stan środowiska, szczególnie na terenach chronionych,
a przede wszystkim obszarach Natura 2000, staje przed dylematem: co chronić?
Chronione lasy czy chronionego bobra? Takie same dylematy powoduje chrząszcz
ściśle chroniony i znajdujący się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – kozioróg
dębosz (Cerambyx cerdo). Jego larwy drążą korytarze w korze i drewnie starych,
często pomnikowych dębów, przyczyniając się do ich osłabienia i zamierania.
W runie prawie wszystkich zbiorowisk leśnych pojawiają się gatunki obcego
pochodzenia, czyli antropofity. Wśród nich do najbardziej znanych należy
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora). Ta niepozorna roślina,
pochodząca z Azji, „uciekła” z ogrodów botanicznych w drugiej połowie XIX w, a do
końca XX w przewędrowała całą Europę i połączyła swój zasięg naturalny z
wtórnym zasięgiem antropogenicznym (od Kaukazu po Pireneje). Obecnie
występuje wręcz łanowo w lasach i tworzy własne zbiorowisko ziołoroślowe na ich
obrzeżach. Do bardzo ekspansywnych roślin, również budujących własne
ugrupowania, rozpowszechnionych nie tylko w dolinach rzek, należą ponadto
pochodzące z Ameryki Północnej nawłocie (Solidago canadensis i S. gigantea) oraz
ciekawe pnącze: kolczurka klapowana (Echinocystis lobata) (ryc. 10), o której
nawet nie wiadomo skąd naturalnie pochodzi. Ten ostatni gatunek zaczął się
rozpowszechniać w Wielkopolsce dopiero w ostatnich latach ubiegłego wieku.
Obecność antropofitów, szczególnie jeśli występują masowo, ogranicza niestety
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występowanie rodzimych gatunków, więc przyczynia się do ujednolicenia szaty
roślinnej i utraty nie tylko lokalnej bioróżnorodności. Obecnie nie ma jednak
praktycznie możliwości ograniczenia występowania tych bardzo uciążliwych
przybyszów.

Ryc. 10. Zbiorowisko bardzo ekspansywnej kolczurki
Echinocystietum lobatae) nad brzegiem Warty, lipiec 2018).

klapowanej

(Sicyo-

Zupełnie inne problemy związane z ochroną przyrody stwarzają użytki zielone.
Dominują one w dolinie Warty i mają olbrzymie znaczenie gospodarcze, stąd na
terasie zalewowej prowadzona jest głównie gospodarka łąkarsko-pastwiskowa. Te
półnaturalne ugrupowania, uwarunkowane wielowiekową gospodarką, są miejscem
występowania wielu chronionych i zagrożonych gatunków, a także zagrożonych
zbiorowisk roślinnych i chronionych typów siedlisk przyrodniczych. Zaniechanie
wypasu i koszenia powoduje sukcesję wtórną, w efekcie której ulega
ograniczeniu areał łąk i pastwisk na korzyść ziołorośli, a następnie zarośli i
zadrzewień. Tym samym zanikają stanowiska rzadkich gatunków użytków
zielonych, w tym chronionych i zagrożonych oraz ich ugrupowania. Także
zintensyfikowanie wypasu czy nawożenia przyczynia się do zmian składu
florystycznego i struktury zbiorowisk.
By utrzymać dotychczasową różnorodność szaty roślinnej doliny Warty, w tym
Łęgów Rogalińskich i walorów krajobrazowych tego terenu, niezbędne jest
utrzymywanie
tradycyjnej
gospodarki
pastwiskowo-łąkarskiej
oraz
zapewnienie regularnych wylewów rzeki – decydujących o stosunkach wodnych i
przyczyniających się do naturalnego użyźnienia. To od nas zależy, czy ten
wyjątkowo cenny w skali europejskiej kompleks chronionych siedlisk i
gatunków zostanie ocalony. Przy dobrej woli i znajomości praw rządzących naturą
można pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną przyrody. Wymaga to ograniczenia

12

niszczenia siedlisk i ich zanieczyszczania odpadami itp., by pozwolić następnym
pokoleniom podziwiać piękno Bożego Stworzenia w tym szczególnym miejscu.
Dziękuję uczestnikom wycieczki za podzielenie się ciekawymi uwagami.
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