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woda jest środowiskiem życia roślin i zwierząt. zasoby dostępnej, czystej wody są coraz mniejsze, 
dlatego niezwykle ważne jest to, aby mądrze nimi gospodarować, a przede wszystkim chronić je przed 
zanieczyszczeniem. do tego celu stosuje się różnego rodzaju metody, jednak kluczowe znaczenie dla 
ochrony wód ma roślinność. Pokrycie gruntu roślinnością wpływa m.in. na ograniczenie zjawiska erozji 
wodnej i wietrznej, ponadto ogranicza zanieczyszczenie wód i osłabia parowanie terenowe. działalność 
rolnicza przyczynia się do powstawania w środowisku tzw. agroekosystemów, w których roślinność jest 
modyfikowana na potrzeby rolnictwa. 

DefINIcja ROślINNOścI pRZybRZeżNej

Strefy buforowe – to pasy zieleni na styku wody i lądu, które zatrzymują wilgoć w glebie, zwięk-
szają bioróżnorodność oraz redukują ilość biogenów odprowadzanych do wód powierzchniowych 
i podpowierzchniowych.

Rośliny porastające brzegi zbiorników wodnych
Roślinność przybrzeżną, występującą wzdłuż cieków i wód stojących w krajobrazie Polski charak-

teryzuje strefowość. Przy brzegu można zaobserwować bardziej złożone florystycznie i skomplikowane 
przestrzennie zbiorowiska zaroślowe, leśne, szuwary, ziołorośla i łąki. w dalszej odległości od brzegu na 
powierzchni wody występują proste jednowarstwowe zbiorowiska roślin. strefy przejściowe, występujące 
również pod nazwą ekotony pełnią różne funkcje w procesach transportu i wymiany materii. skład gatun-
kowy wymienionych ekotonów zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć m.in. rodzaj zbiornika 
lub cieku wodnego, jego genezę (zbiornik naturalny bądź sztuczny), właściwości fizyczno-chemiczne wody, 
a także szybkość przepływu wody.
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wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych występują zazwyczaj rośliny wynurzone o stale zanurzonych 
korzeniach, tzw. szuwary, ta grupa roślin określana jest również mianem „helofitów”. szuwary tworzone są 
zwykle przez gatunki takie, jak pałka wąskolista (Typha angustifolia) i szerokolistna (Typha latifolia), kosaciec 
żółty iris pseudacorus manna mielec (Glyceria maxima) oraz tatarak zwyczajny (Acorus calamus). w miej-
scach, w których poziom wody w podłożu ulega wahaniu, a rośliny okresowo w ciągu roku cierpią na niedo-
bory wody, wykształca się strefa, którą budują przede wszystkim trawy, m.in. liczne gatunki turzyc (Carex sp.), 
trzcina pospolita (Phragmites australis) i mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), ziołorośla do których 
można zaliczyć krwawnicę zwyczajną (Lythrum salicaria), wiązówkę błotną (Filipendula ulmaria). wraz z odle-
głością od zbiornika wodnego, a zarazem tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, tworzą się zarośla 
wierzb szerokolistnych, takich jak wierzba szara (Salix cinerea) oraz pięciopręcikowa (Salix pentandra). 

ŹRóDła I pRZycZyNy ZaNIecZysZcZeNIa WóD

likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych oraz oczek wodnych przyczynia się do zmniejszenia po-
wierzchni naturalnych form krajobrazu. działania te w negatywny sposób wpływają na zachowanie bio-
różnorodności na tych obszarach, powodują trwałe naruszenia struktury korytarzy ekologicznych, a także 
nasilenie erozji gleb. dodatkowym zagrożeniem jest wprowadzenie rolnictwa intensywnego na gleby o ni-
skiej klasie bonitacyjnej, zwiększenie ilości stosowanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. 
zużycie nawozów azotowych i fosforowych w Polce wykazuje tendencję zwyżkową zwłaszcza od 2004 
roku. jednocześnie zauważalny jest spadek zużycia nawozów wapniowych, który przyczynia się to do 
ograniczenia aktywności biologicznej gleby między innymi w procesach rozkładu substancji organicznej 
w glebie, co z kolei powoduje obniżenie zawartości próchnicy w glebie. stosowanie nawożenia fosforem 
i potasem jest również znikome, co wiąże się z wysokimi cenami nawozów fosforowo-potasowych. sto-
sowanie niewłaściwych proporcji składników nawozowych takich jak: azot, fosfor czy potas prowadzi do 
ograniczenia przyswajania azotu przez rośliny i w konsekwencji wymywaniu tego składnika do wód grun-
towych. niekorzystne zmiany są widoczne zarówno w dolinach rzecznych, jak i w obrębie samych cieków 
wodnych. Podwyższona ilość zanieczyszczeń transportowanych z obszarów lądowych do ekosystemów 
wodnych powoduje spowolnienie procesów samooczyszczania wód płynących, a także przyczynia się do 
zanieczyszczenia wód głębinowych oraz eutrofizacji wód powierzchniowych, w efekcie do zaniku bioróż-
norodności w krajobrazie.

cZyM jest pROces eutROfIZacjI ZbIORNIkóW WODNych?

azot i fosfor to główne pierwiastki które, przyczyniają się do tzw. ,,przeżyźnienia’’ zbiorników wodnych 
– procesu zwanego eutrofizacją. najczęstszą przyczyną wzrostu trofii (żyzności) zbiorników wodnych jest 
migracja biogenów (azotu i fosforu) z przenawożonych pól, która następuje na skutek spływów powierzch-
niowych lub też przenikania tych składników do zbiorników powierzchniowych z wodami podpowierzch-
niowymi. skutkiem tego jest zasilanie zbiorników wodnych w substancje odżywcze. w efekcie w wodzie 
zaczyna brakować tlenu, który jest wykorzystywany na procesy wzrostu roślin i glonów. szczególnie nieko-
rzystnym zjawiskiem jest intensywny rozwój glonów i sinic, co może prowadzić do powstawania „zakwitów 
wody”, objawiających się zmianą barwy i zapachu wód. 



Roślinność nadbrzeżna jako efektywne strefy buforowe

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 5

w ostatnich latach zakwity coraz częściej widoczne są na wodach Morza bałtyckiego. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy jest fakt, iż Polska leży w zlewni bałtyku, czyli wszystkie wody zanieczyszczone biogenami 
spływają ciekami właśnie do niego.

eutrofizacja przyczynia się do zaniku bioróżnorodności w zbiornikach wodnych (m.in. śnięcia ryb). 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż spożywanie większych ilości azotanów może być przyczyną 
methemoglobinemii – choroby objawiającej się utratą zdolności krwinek czerwonych (hemoglobiny) do 
transportu tlenu, groźną szczególnie u dzieci i niemowląt. Powszechne jest także przekonanie, że azota-
ny mają związek z występowaniem chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. z tego też względu 
wody przeznaczone do celów spożywczych nie powinny zawierać więcej niż 10 mg/l azotanów. 

Rola jaką pełnią strefy buforowe w krajobrazie rolniczym to:
n wpływ na warunki hydrologiczne danego terenu – zatrzymywanie wód roztopowych i powodziowych (retencja);
n przeciwdziałanie erozji wodnej – spajają glebę systemem korzeniowym, zatrzymują erodowany mate-

riał glebowy spływający z pól na skutek ulewnych deszczy;
n zatrzymywanie i pochłanianie składników nawozowych oraz innych zanieczyszczeń (np. środków ochro-

ny roślin) transportowanych ze spływem powierzchniowym, uniemożliwiając im przedostanie się do wód;
n pobieranie i wbudowywanie w swoje struktury substancji biogennych tj. azotu i fosforu;
n zwiększanie bioróżnorodności pobliskiego ekosystemu - tworzą naturalne korytarze ekologiczne oraz 

siedliska dla wielu gatunków zwierząt;
n pozytywny wpływ na mikroklimat, przez co zwiększają wilgotność pobliskiego terenu;
n ochrona uprawy przed szkodnikami – tworzą środowisko życia drapieżnych owadów, będących natural-

nymi wrogami dla szkodników upraw;
n urozmaicenie krajobrazu – tworzą miejsca rekreacji i wypoczynku.

pROjektOWaNIe stRefy bufOROWej

Przy projektowaniu strefy buforowej należy zwrócić szczególną uwagę na to, by służyła stawianym jej 
celom środowiskowym przez wiele lat. 

Wyznaczanie miejsca
Preferowane miejsca tworzenia stref ekotonowych to obszary wzdłuż małych cieków, które narażone są 

na wysokie stężenia zanieczyszczeń występujących w wodach powierzchniowych i gruntowych. stworzo-
ne w tych miejscach strefy w sposób efektywny redukują zanieczyszczenia obszarowe. 

szerokość i długość
szerokość optymalna strefy buforowej powinna wynosić minimum 10 metrów szerokości. z założenia 

pierwsze 5 metrów szerokości strefy posiada najwyższą efektywność. stworzenie 10-metrowej strefy gwa-
rantuje wysoki stopień ograniczania zanieczyszczeń, jak również stanowi naturalny korytarz migracji zwie-
rząt. taki pas zieleni jest jednocześnie na tyle wąski w stosunku do przyległego pola, że nie zabiera zbyt 
dużego obszaru z produkcji rolniczej. Również ciągłość strefy buforowej wzdłuż linii brzegowej odgrywa 
dużą rolę w efektywnym wychwytywaniu zanieczyszczeń z wody. 
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Rośliny do nasadzeń 
Podczas planowania nasadzeń ważne jest odpowiednie dobranie gatunków roślin. strefy buforowe po-

winny być różnorodne gatunkowo, gdyż monokultury są mało efektywne. zatem najefektywniejsza będzie 
strefa złożona z pasa traw lub bylin dwuliściennych w zasięgu, której będą sąsiadowały głęboko korzenią-
ce się drzewa i krzewy. do tworzenia stref ekotonowych wskazane jest stosowanie rodzimych gatunków 
roślin. w projekcie należy uwzględnić potrzeby roślin i dobierać je odpowiednio do panujących warunków 
siedliskowych. ważnym aspektem są również cykle rozwojowe roślin. w strefie nadbrzeżnej należy sadzić 
gatunki o wczesnym okresie wzrostu, np. tatarak zwyczajny czy kosaciec żółty. natomiast trzcina pospo-
lita charakteryzująca się wysokim przyrostem biomasy, swój wzrost rozpoczyna stosunkowo późno na 
przełomie czerwca bądź lipca. odpowiedni i różnorodny dobór gatunków roślin do nasadzeń w obszarze 
strefy buforowej prowadzi do wydłużenia okresu efektywności funkcjonowania strefy. jednym z rozwiązań 
zmniejszających koszty związane z zakładaniem strefy buforowej jest pozostawienie obszaru nadbrzeżne-
go tak, by mogło dojść do tzw. naturalnej sukcesji, czyli naturalnych procesów ekologicznych związanych 
z zasiedlaniem danego obszaru przez rodzime gatunki roślin. 

pielęgnacja
ważnym aspektem jest przede wszystkim konserwacja i wykaszanie, czyli utrzymanie strefy w odpo-

wiedniej formie. odtworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych zarówno tych naturalnych, jak 
i sztucznych jest bardzo ważnym aspektem, który należy uznać za podstawowy zabieg chroniący wody 
przed zanieczyszczeniami z rolniczo zagospodarowanej zlewni. 

wykaszanie stref buforowych jest również istotne dla ich utrzymania we wczesnych stadiach sukcesji, 
gdyż wówczas wykazują one najwyższą zdolność retencjonowania materii organicznej. zdolność ta po 
pewnym czasie zanika i wykształca się stan równowagi pomiędzy kumulowaniem a uwalnianiem. w przy-
padku, gdy nastąpi wysycenie się strefy materią organiczną, może dochodzić do uwalniania fosforu i azotu 
z ekotonu do wody.

| strefy ekotonowe powinny być wyłączone z nawożenia oraz używania środków ochrony roślin |

W obrębie stref należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479 ze zm.):

nawozy z wyjątkiem gnojowicy, na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m od brzegu: 
n cieków wodnych; 
n jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 
n rowów, (z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu); 
n kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:
n brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha; 
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n ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne; 

n obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. 

Gnojowicę na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 10 m od brzegu: 
n cieków wodnych;
n jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 
n rowów, z wyłączeniem tych rowów o szerokości do 5 m, liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu 

rowu; 
n kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Łąki pełniące funkcję stref buforowych mogą być okresowo wypasane oraz sporadycznie nawożone 
obornikiem w celu podniesienia ich produktywności jedynie w większej odległości od wody niż jest to 
wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


