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p
Skrwa Lewa

Szanowni Czytelnicy,
Świadomość ekologiczna to we współczesnym świecie niezwykle cenna postawa. Ludziom świadomym ekologicznie
stan przyrody nie jest obojętny – czują się współodpowiedzialni za otaczającą naturę i postrzegają ją w szerszym,
globalnym kontekście. Ta świadomość często wynika z wiedzy, że nawet drobne zachwianie równowagi w ekosystemie
będzie miało swoje konsekwencje dla świata zwierząt i roślin. Zrozumienie powiązań, które zachodzą na wielu
poziomach w przyrodzie, od skali mikro po makro, wymaga prócz wiedzy także pewnej wrażliwości. Wydaje się
również, że świadomość ekologiczna cechuje obywateli aktywnych – jednostki, które pracują dla dobra wspólnoty.
Jako pracownik samorządu chciałbym, żeby takich ludzi było jak najwięcej. Zdaję sobie przy tym sprawę, że
ekologiczna postawa i styl życia nie zawsze są łatwe. Czasami wymagają poświęcenia – zrezygnowania z drobnych
wygód, zaangażowania w „zielone inicjatywy”, działania... Jednocześnie wiem, że wykształcenie dobrych nawyków,
takich jak zwykłe segregowanie śmieci czy oszczędne zużywanie prądu lub wody, ułatwia bycie EKOLOGIEM na co
dzień. Ponadto, jeśli proste czynności związane z ochroną i dbaniem o przyrodę będą udziałem dzieci, to pewnego
dnia zobaczymy, że u naszego boku stoją młodzi ludzie, dla których dbałość o środowisko jest czymś naturalnym –
oczywistą potrzebą.
O ekologii i przyrodzie warto uczyć się zawsze. To nauka, która, w moim przekonaniu, nigdy się nie kończy – tak
jak świat nie przestaje zadziwiać i zachwycać. Myślę, że niniejszy przewodnik przekona Państwa o tym. Jest mi
tym przyjemniej zaprosić Państwa do lektury, że ekologiczna podróż, którą właśnie rozpoczynacie, wiedzie przez
obszary szczególnie mi bliskie – tereny powiatu płockiego. Mam nadzieję, że również Państwo zyskacie pewność,
że obszary przyrodniczo cenne powiatu płockiego zasługują na wyjątkową dbałość i opiekę.

Zapraszam serdecznie

Mariusz Bieniek
Starosta Płocki
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Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

POWIAT PŁOCKI
PIERWSZE
SPOTKANIE

Skrwa Lewa,
Lasy Gostynińsko-Włocławskie

Nim przejdziemy do przyrodniczej charakterystyki powiatu płockiego, przyjrzyjmy
się bliżej samemu powiatowi jako jednostce samorządu terytorialnego. Usytuowany
w północno-zachodniej części Mazowsza powiat płocki jest jednym z największych
w Polsce. Jego powierzchnia to prawie 1800 km²! Dzieli się on na 15 gmin, w tym:
3 gminy miejsko-wiejskie (Drobin, Gąbin, Wyszogród) oraz 12 gmin wiejskich
(Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów,
Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby). Ponieważ sam Płock to
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miasto na prawach powiatu, powiat płocki określa się jako
powiat ziemski. Zgodnie z danymi GUS na rok 2016 ludność
powiatu przekracza nieco 111 tys.
Ponad 50% pracujących mieszkańców

jest miłośników birdwatchingu – bezkrwa‑

powiatu związanych jest z sektorem rol‑

wego safari z aparatem fotograficznym

niczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

pod ręką. Bogactwo tutejszej ornitofauny,

i rybactwo). Sprzyjają temu stosunkowo

w tym gatunków rzadkich i chronionych,

dobre gleby, łagodny klimat i tradycje re‑

po części wynika z wyjątkowych warunków,

gionu – uprawa i hodowla zwierząt. Prócz

które stwarza dzika Dolina Środkowej Wi‑

rolnictwa, dla lokalnej gospodarki duże

sły. Dalszą część naszego przewodnika po‑

znaczenie ma przemysł naftowo‑paliwowy

święcimy przyrodzie powiatu i jej ochronie.

oraz gorzelniany, a zdecydowana więk‑

Nim to nastąpi, jeszcze na chwilę zatrzy‑

szość przedsiębiorstw generujących zyski

mamy się pośród unikalnych i wiekowych

dla powiatu należy do prywatnych przed‑

zabytków regionu, ze świadomością, że za‑

siębiorców. Warto dodać, że rolnictwo

sługują one, na co najmniej tak obszerną

ekologiczne czyni z regionu lidera w pro‑

publikację jak ta. Dla miłośników historii

dukcji zdrowej żywności. W parze z eko‑

zapewne największą wartość przedsta‑

logicznymi uprawami idzie agroturystyka,

wiają piastowskie ślady na ziemi płockiej –

której sprzyjają piękne krajobrazy płoc‑

pozostałości

kich okolic oraz bliskość przyrody. Wśród

w Proboszczewicach i Szeligach. Pośród

przyjeżdżających w te rejony coraz więcej

obiektów sakralnych wyjątkowo cenny jest

średniowiecznych

p
Dolina Środkowej
Wisły w okolicy
Płocka

Dolina Środkowej Wisły
w okolicy Płocka
q

siedlisk
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miasto
RACIĄŻ

gmina
ZAWIDZ
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WIDZ

Raciąż
Kuchary

Drobin

Kowalewo

Lelice

Kozłowo
Łęg Probostwo

Skala 1 : 218 000
5

Raciąż

Drobin
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DROBIN

gmina
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płocki
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Cieszewko
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5
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gmina
BIELSK

10 km

gmina
RACIĄŻ
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Cieszewko

goty
Smolino

Skala 1 : 218 000

0

Kuchary

Kowalewo

gmina
DROBIN
Probostwo

miasto
RACIĄŻ
0

IŁÓW

Sanniki

Iłów

gmina
IŁÓW

Młodzieszynek

gmina

Iłów M Ł O D Z I E S Z Y N

gmina
BROCHÓW

Młodzieszynek

gmina
BROCHÓW

gmina
MŁODZIESZYN

Brochów

Brochów
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p
Romański kościół
pw. Świętych
Apostołów Piotra
i Pawła z XIII wieku
w Rokiciu

1

2

3

kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela

kościoła oraz murowanej dzwonnicy, ko‑

w Łętowie. Mimo licznych przebudów za‑

ściół w Bodzanowie (do dziś zachowała się

chował on pierwotny charakter świątyni

budowla z XV wieku), późnogotycki kościół

drewnianej, orientowanej, o konstrukcji

w Miszewie Murowanym2 i zespół kościoła

zrębowej. Składa się z prostokątnej nawy

parafialnego pw. Świętych Apostołów Pio‑

i takiż kaplic, prezbiterium oraz zachod‑

tra i Pawła w Orszymowie. Wśród zabyt‑

niej wieży. Całość okrywają blaszane da‑

ków architektury świeckiej wyróżnia się

chy, a ozdobą jest ośmioboczna wieżyczka

pięknie odrestaurowany, neorenesansowy

z cebulastym hełmem nad prezbiterium1.

pałac w Łącku z 1873 roku. Położony nad

Kolejny, opisywany jako zabytek klasy „0”

samym jeziorem obiekt wzniesiono według

obiekt to późnoromański ceglany kościółek

projektu Kornela Gabrielskiego. Powstał

Kościół w Łętowie – istniał już w początkach XIV wieku. Kolejna budowla
stanęła tu w drugiej połowie XVI wieku,
by dwa stulecia później uzyskać wygląd
zbliżony do współczesnego.

w Rokiciu. Najstarsza murowana budowla

na zamówienie oficera rosyjskiego, Miko‑

zachowana na terenie ziemi dobrzyńskiej

łaja Fuhrmana, zaś tuż przed wybuchem

Założenie parafii w Miszewie Murowanym – przypisywane jest Janowi
herbu Lubicz, cześnikowi płockiemu
i dziedzicowi Miszewa, oraz jego stryjowi Jakubowi,– prepozytowi kapituły
katedralnej. Świątynia była repliką kościoła parafialnego w Gosławicach.

owiana jest legendą o skarbie templa‑

II wojny światowej pełnił funkcję rezyden‑

riuszy. Inne warte odwiedzenia zabytki

cji marszałka Edwarda Rydza-Śmigłe‑

sakralne powiatu płockiego to m.in.:

go3. Na terenie powiatu nie brak również

Pałac w Łącku – w latach 20. XX wieku
był siedzibą dyrekcji Państwowego Stada Ogierów. Po wojnie „zagrał” w filmie
Szatan z siódmej klasy oraz serialu
Stawka większa niż życie.

zespół sakralny w Woźnikach, złożo‑

zabudowy dworkowej. W Podgórzu znaj‑

ny

duje się XIX-wieczny drewniany dworek

12
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klasycystycznego
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z charakterystycznym gankiem z parami
kolumn toskańskich. W Radzanowie za‑
chował się murowany dwór oraz pozo‑
stałości okalającego go parku. Miłośnicy
powieści Trędowata, zapewne wiedzą, że to
dwór w Kucharach gościł i inspirował do
tworzenia Helenę Mniszkównę.

Na terenie powiatu płockiego jest wiele
obiektów zasługujących na zwiedzenie.
Część z nich możemy poznać dzięki licz‑
nym szlakom turystycznym przebiegają‑
cym przez okoliczne tereny. Prócz zabyt‑
ków, szlaki przybliżają malownicze pejzaże
dopływów Wisły (np. Skrwy) oraz dwóch
parków krajobrazowych – Brudzeńskiego
oraz Gostynińsko
‑Włocławskiego. Rowe‑
rowe szlaki wiodą m.in. przez gminy Gąbin

Tutejsza kolekcja obejmuje m.in. pamiąt‑

i Łąck. W Łącku mieści się również słynne

ki po generale, np. liczne dokumenty, fo‑

Stado

(http://stadoogierow.pl),

tografie oraz rękopis pamiętnika byłego

z bogatą ofertą dedykowaną zarówno dla

premiera. W powiecie płockim znajduje się

początkujących koniarzy (oprowadzanki,

także wiele miejsc pamięci narodowej. Są

jazda na lonży), jak i wytrawnych miło‑

to m.in. pomnik ofiar wojny bolszewickiej

śników hippiki (rajdy konne, zgrupowa‑

w Bielinie, mogiła rozstrzelanych podczas

nia sportowe)4. Ośrodki jeździeckie dzia‑

II wojny światowej mieszkańców Płocka

łają również w Cierszewie, Janoszycach

i okolic w lasach brwileńskich oraz cmen‑

i Wilczkowie.

tarz żołnierzy poległych w kampanii wrze‑

Ogierów

p
Nagrobek Wojciecha
Kryskiego z lat
1572–1576 w kościele
w Drobinie, Mazowsze

śniowej w Dobrzykowie. Nie tylko wzrusza‑
Zainteresowanym historią II Rzeczypo‑

jące, ale również niezwykle malownicze

spolitej warto polecić Społeczne Muzeum

jest Wzgórze Pamięci w Wyszogrodzie –

Ziemi Gąbińskiej z siedzibą w Gąbinie.

pomnik w formie krzyża i zespołu kamieni

Mieści się ono w kamienicy będącej miej‑

pamiątkowych, poświęconych żołnierzom

scem urodzenia gen. Felicjana Sławoja

poległym w bitwie nad Bzurą we wrześniu

Składkowskiego –

1939 roku oraz mieszkańcom mazowiec‑

ostatniego

premiera

Polski przed wybuchem II wojny światowej.

kich wsi, którzy oddali życie za Ojczyznę.

4

Państwowe Stado Ogierów w Łącku powstało w roku 1923 na mocy
decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej.
Zadaniem placówki było służenie polskiemu rolnictwu przez podnoszenie
jakości hodowanych koni. Realizowano
to dzięki pozyskiwaniu i utrzymywaniu
ogierów różnych ras i najwyższej wartości hodowlanej. Organizowano m.in.
imprezy jeździeckie i hodowlane, brano
udział w licencji ogierów, rejestracji
klaczy, przeglądach „młodzieży” i opisie źrebiąt.

13

GEOGRAFICZNE
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ŚRODOWISKO
GEOGRAFICZNE

Specjalny obszar ochrony
siedlisk „Dolina Skrwy Lewej”

Chcąc przedstawić możliwie pełny i spójny obraz powiatu płockiego, szczególną
uwagę poświęcając powiązaniom wewnątrzśrodowiskowym oraz różnym
rodzajom interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody żywej
i abiotycznej, musimy zacząć od geologii. W dużej mierze bowiem od utworów na
powierzchni, a zatem utworów najmłodszych bądź starszych, ale odsłoniętych,
zależy rodzaj wykształconych gleb. Także od rodzaju utworów na powierzchni
zależy sposób, w jaki rozwija się sieć rzeczna. Niektóre formacje są np. bardziej
podatne na działanie wody, co skutkuje m.in. silniejszą erozją wgłębną koryta
rzeki i powstawaniem wysokich terasów. Inne są odporne i stanowią naturalną
barierę dla wód. Nie zapomnimy też o przestrzennym umiejscowieniu powiatu:
wyobrażenie sobie położenia danego obszaru bądź destynacji jest bowiem
kluczowe dla poznania go.
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p
Specjalny obszar
ochrony siedlisk
„Kampinoska Dolina
Wisły”

Powiat płocki znajduje się w środkowej Pol‑

północno-zachodnia część znajduje się w za‑

sce, a swoim zasięgiem obejmuje zachodnią

sięgu podprowincji Pojezierza Południowo‑

część Niziny Mazowieckiej w rejonie prado‑

bałtyckiego, na obszarze makroregionu

liny Wisły. Północno-wschodnia i centralna

Pojezierza

część powiatu zajmuje znaczący fragment

Na południowym zachodzie tego regionu
powiat

Wysoczyzny Płońskiej,
ku zachodowi przecho‑
dzi zaś w region Po‑
jezierza
Wzgórza Brudzeńskiego
Parku Krajobrazowego
q

Dobrzyńskie‑

go. Z kolei szeroki pas
w układzie równoleżni‑
kowym na południe od
obu regionów zajmuje
Kotlina

Płocka.

Naj‑

dalej na południe po‑
wiat wchodzi w zasięg
północnych
Równiny

18

rejonów

Chełmińsko‑Dobrzyńskiego.

Powiat płocki
znajduje się
w środkowej
Polsce, a swoim
zasięgiem
obejmuje zachodnią
część Niziny
Mazowieckiej
w rejonie pradoliny
Wisły.

Kutnowskiej.

wkracza

w Kotli‑

nę Płocką, będącą częścią
makroregionu

Pradoliny

Toruńsko‑ Eberswaldzkiej,
na północ od niej zaś – na
Pojezierze Dobrzyńskie. Ku
wschodowi

i na

południe

tereny powiatu przechodzą
w Nizinę

Północnomazo‑

wiecką w rejonie Wysoczy‑
zny Płońskiej, a w jej obrę‑
bie – Wysoczyzny Płockiej.
Warto podkreślić, że północ‑

Rozpatrując położenie powiatu w odnie‑

ne obszary powiatu położone są w grani‑

sieniu do fizycznogeograficznej regiona‑

cach zasięgu ostatniego zlodowacenia. Ma

lizacji Polski prof. Jerzego Kondrackiego,

to swoje konsekwencje w geomorfologii,

Środowisko geograficzne – budowa geologiczna i rzeźba terenu
hydrografii oraz rozmieszczeniu gleb. Te

rzeźby glacjalnej. Dzieje się tak, ponieważ

elementy decydują natomiast o typach kra‑

południe powiatu znajduje się już poza gra‑

jobrazu, które można wyróżnić na terenie

nicą ostatniego zlodowacenia. Zatem dalszą

powiatu płockiegoI.

część naszej hipotetycznej podróży konty‑
nuowalibyśmy już na Nizinie Środkowopol‑

Wspomniana

Pradolina

Toruńsko

skiej, tu zaś przeważają równiny denudacyj‑

formę

ne i akumulacyjne, dobrze rozwinięta sieć

wklęsłą. W pomorskiej fazie ostatniego

rzeczna i utwory pokrywowe, pochodzące

zlodowacenia była to trasa odpływu wód

głównie z erozji moren. Odwołując się po‑

glacifluwialnych na zachód. Początek pra‑

nownie do fizycznogeograficznej regionali‑

doliny stanowi Kotlina Płocka, będąca roz‑

zacji Polski stworzonej głównie przez prof.

szerzeniem pradoliny na odcinku od Gąbina

Kondrackiego, południe powiatu znajdu‑

do Włocławka. W jej rejonie, na wysokim

je się na Nizinie Środkowomazowieckiej,

terasie Wisły zachowały się liczne utwory,

z Równiną Kutnowską na zachodzie i Kotli‑

których geneza związana jest z zanikiem je‑

ną Warszawską na wschodzie.

‑Eberswaldzka

tworzy

rozległą

ziora lodowcowego najmłodszego zlodowa‑

Specjalny obszar
ochrony siedlisk
„Uroczyska Łąckie”
q

cenia. Są to m.in. ozy, kemy, wały wydmowe
i niewielkie zbiorniki. Na północ od Kotliny
Płockiej usytuowane jest wspomniane wcze‑
śniej Pojezierze Dobrzyńskie. Tu również
ukształtowanie terenu, w tym formy powsta‑
łe w fazie poznańskiej i subfazie kujawsko
‑dobrzyńskiej zlodowacenia wiślańskiego,
zaskakuje różnorodnością. Na urozmaiconą
rzeźbę powierzchni, a co za tym idzie, atrak‑
cyjność wizualną i turystyczną składają się
jeziora, wzgórza kemowe oraz morenowe,
równoległe wały drumlinowe i rzadsze ozy.

Gdyby podróżować z północy na południe
powiatu płockiego, nie zważając na to, że
część tej drogi musielibyśmy pokonać w po‑
przek rwącego nurtu Wisły, z łatwością od‑
notowalibyśmy, że bogactwo ukształtowa‑
nia terenu powoli ustępuje miejsca bardziej
monotonnym pejzażom, bez cech młodej
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ŚRODOWISKO
GEOGRAFICZNE
BUDOWA
GEOLOGICZNA
I RZEŹBA TERENU
Skarpa w Wyszogrodzie

W celu usystematyzowania informacji na temat geologii i ukształtowania
powierzchni powiatu płockiego podzielimy omawiany obszar na cztery części.
Pierwsza z nich, północno-zachodnia ćwiartka, będzie

Płońskiej na wschodzie. Drugi region obejmie tereny po‑

obejmować tereny okolic Płocka i na północ od niego –

łożone na wschód, których centralnym punktem będzie

obszar Pojezierza Dobrzyńskiego, z fragmentem Kotliny

połowa dystansu pomiędzy Bodzanowem a Staroźrebami

Płockiej na południu i niewielkim fragmentem Wysoczyzny

(okolice Ciołkowa) – obszar przynależący do Wysoczyzny

20
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Płońskiej. Trzecią część utworzą tereny
południowo-wschodnie

powiatu,

POWSTAWANIE TERASÓW RZECZNYCH

okolice

Zakrzewa Kościelnego i Wyszogrodu, czyli

terasa zalewowa
podłoże skalne

Wysoczyzna Płońska, a na południe od
niej – Kotlina Warszawska. Czwarta część
obejmie okolice na północ od Słubic, czyli
fragmenty Kotliny Warszawskiej, na zachód
Kotliny Płockiej, a na południe Równiny
Kutnowskiej.

Wyniki dokładnych badań na temat bu‑

terasa erozyjna

nowa
terasa zalewowa

dowy geologicznej Polski, w tym terenów
dzisiejszego powiatu płockiego, zostały
zebrane na Szczegółowej mapie geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (w podzia‑
le na arkusze), powstałej w latach 60. XX
wieku. Mapa ta wraz z objaśnieniami jest
udostępniona przez Państwowy Instytut

fluwioglacjalnych. Średnia wysokość mo‑

Geologiczny, na którego opracowaniach

renowego wzniesienia wynosi 100–120

i wnioskach, zarówno archiwalnych, jak

metrów n.p.m. W okolicach Płocka brak

i współczesnych, bazujemy. W szczególno‑

większych jezior, za to licznie występują

ści odwołujemy się do Objaśnień do mapy

małe zbiorniki w zagłębieniach bezodpły‑

geologiczno‑gospodarczej Polski 1: 50 000

wowych. Wysoczyznę rozcinają wcięte do‑

Jacka Bajorka (Warszawa 2004), Ewy Kro‑

liny Brzeźnicy, Wierzbicy i Skrwy Prawej,

gulec i Jana Wierchowca (Warszawa 2004),

a jej granicę stanowi zbocze doliny Wisły

Hanny Ruszczyńskiej-Szenajch (Warszawa

o wysokości około 50 metrów. Wcześniej

1970), Aurelii Makowskiej oraz Sylwestra

wspomniana Kotlina Płocka stanowi du‑

Skompskiego (Warszawa 1967).

żych rozmiarów teras na lewym brzegu

Piaszczysty brzeg Wisły
q

Wisły, którego powierzchnię urozmaicają
Przechodząc do pierwszego z umownie

liczne polodowcowe formy rzeźby tere‑

wyodrębnionych regionów, będziemy mo‑

nu. Wysokość terenu waha się w prze‑

gli bliżej przyjrzeć się Pojezierzu Dobrzyń‑

dziale 80–100 metrów n.p.m., choć nie‑

skiemu, które stanowi płaską, miejscami

które wydmy górują nawet o 20 metrów

lekko falistą wysoczyznę morenową, ku za‑

nad otoczeniem. Omawiany obszar jest

chodowi przechodzącą w równinę osadów

położony w północno
‑zachodniej części
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synklinorium warszawskiego, stanowiące‑
go część niecki brzeżnej. Najstarsze ska‑
ły z tego regionu to osady górnej kredy –
margle (z rogowcami i wapieniami) oraz
piaskowce. Kredowe utwory zalegają na

LĄDOLÓD

większej części tego terenu i są poprzeci‑
nane uskokami na linii północny zachód –
południowy wschód. Trzeciorzędowe utwo‑

morena
czołowa
akumulacyjna

ry w tym regionie to przede wszystkim
osady dolnego paleocenu, oligocenu, mio‑
cenu oraz pliocenu. Utwory trzeciorzędo‑
we reprezentowane są przez osady dolne‑
go paleocenu i oligocenu (oba pochodzenia
morskiego) oraz miocenu i pliocenu (oba
to osady zbiorników śródlądowych). Miąż‑
szość poszczególnych utworów dochodzi
do 26 metrów dla oligocenu, a w przypad‑
ku pliocenu – nawet do 100 metrów. Osady
miocenu są reprezentowane przez piaski,

zlodowaceń środkowopolskich są piaski

mułki i iły z węglem brunatnym. Pliocen

wodnolodowcowe, iły i mułki warwowe,
gliny

zaznacza się w postaci
iłów i mułków zielonych,
niebieskich

i szarych.

Na powierzchni oma‑
wianej części powiatu
znajdują
osady

się

również

plejstoceńskich

zlodowaceń. Chronolo‑
gicznie są to piaski pre‑
glacjalne,

piaszczyste

osady dolin kopalnych
(z okresu

Kotlina Płocka
stanowi dużych
rozmiarów teras
na lewym brzegu
Wisły, którego
powierzchnię
urozmaicają liczne
polodowcowe
formy rzeźby terenu.

interglacja‑

zwałowe,

piaski

lodowcowe oraz piaski
i żwiry z głazami moren
czołowych. Interesujące
przykłady tych ostatnich

Skarpa w Wyszogrodzie
q

można odnaleźć w okoli‑
cy miejscowości Zągoty.
Zlodowacenia

bałtyckie

pozostawiły

najwięcej

śladów w powierzchnio‑
wej budowie geologicz‑
nej. I tak rozpoznać moż‑

łu kromerskiego), wodnolodowcowe pia‑

na utworzone w fazie gąbińskiej piaski ze

ski i piaski ze żwirami, iły i mułki zasto‑

żwirami wodnolodowcowe, uformowane

iskowe oraz gliny zwałowe. Pozostałością

w kemy i ozy, iły i mułki zastoiskowe oraz

23
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p
Skrwa, lasy
Gostynińsko
‑Włocławskie

Starorzecze w Dolinie
Środkowej Wisły
w okolicy Płocka
q

gliny zwałowe. Właśnie ze wspomnianych

bałtyckich. Skupiska wydm, wykształco‑

piasków i żwirów zbudowany jest oz wy‑

nych na piaszczystych osadach lodowco‑

różniający się w krajobrazie okolic Pro‑

wych, znajdują się na dużych fragmentach

boszczewic.

utworów

lewego brzegu Wisły. Z okresu wczesnego

zastoiskowych należałoby się udać na

holocenu pochodzą natomiast wykształco‑

wycieczkę prawym lub lewym brzegiem

ne na glinach zwałowych rezidua i eluwia

Wisły. Z kolei gliny zwałowe są rozprze‑

piaszczyste oraz położone u podnóży sto‑

strzenione na dużym obszarze w północno

ków piaski deluwialne. Najmłodsze osady

‑wschodniej części regionu. W okolicy Ma‑

(piaski rzeczne) budują wyższe terasy za‑

szewa i Siecienia na powierzchni zalegają

lewowe Wisły. Tu także można napotkać

utwory fazy płockiej – głównie piaski i żwi‑

liczne torfowiska, powstałe w miejscu za‑

ry wodnolodowcowe subglacjalne. Ślady

głębień bezodpływowychII.

W poszukiwaniu

fazy dobrzyńskiej odnaleźć można wzdłuż

24

doliny Skrwy (sandrowe piaski i piaski ze

Przejdźmy do części powiatu płockiego

żwirem oraz mułki zastoiskowe). Z kolei

obejmującej tereny położone na północnym

terasy nadzalewowe Wisły i Skrwy zbu‑

wschodzie – obszaru Wysoczyzny Płońskiej,

dowane są z piasków i piasków ze żwira‑

z niewielkimi fragmentami Pojezierza Do‑

mi

brzyńskiego w części zachodniej i Kotliny

stadiału

pomorskiego

zlodowaceń

Środowisko geograficzne – budowa geologiczna i rzeźba terenu

Płockiej na południowym zachodzie. Rozle‑

są również doliny kopalne umiejscowione

głą równinę Wysoczyzny Płońskiej urozma‑

w większej ilości w północnej jego części.

icają morenowe wzgórza. Wysokości docho‑

Osady holocenu, z uwagi na niską spoistość

dzą tu nawet do 150 metrów n.p.m., jednak

podatne na erozję wietrzną i rzeczną, to

teren stopniowo opada w kierunku Wisły.

głównie piaski eoliczne, a w dolinach rzecz‑

Na obszarze Pojezierza Dobrzyńskiego

nych piaski i żwiry rzeczne oraz namuły na

w krajobrazie zaczynają dominować wzgó‑

terasach zalewowych WisłyIII.

rza morenowe i kemowe. Z kolei Kotlina
Płocka to rozległa forma dolinna. Omawia‑

Trzeci

ny region zlokalizowany jest w północno‑

tworzą

-zachodniej części synklinorium warszaw‑

powiatu

skiego. Obecność osadów ery mezozoicznej

nia jednostek geomorfologicznych jego

z okresu górnej kredy – margli, wapieni,

centralną i północną część stanowi wyżyna

opok – stwierdzono w okolicy miejscowo‑

lodowcowa, a w niewielkim południowym

ści Borowiczki, na głębokości od 210 do 280

fragmencie – także dolina Wisły. Wyżyna

metrów p.p.t. Otwierające erę kenozoiczną

lodowcowa zajmuje prawie cały obszar po‑

utwory trzeciorzędowe to przede wszystkim

łożony na północ od prawego brzegu Wisły.

utwory piaszczyste, mułkowo-ilaste i ilaste.

Od granicy powiatu (a poza nią od Czer‑

Natomiast najszerzej reprezentowane na

wińska) do Wyszogrodu wyżynę oddziela

całym obszarze są utwory czwartorzędu,

od brzegu pasmo wysokich i niskich tera‑

o miąższości od kilku do ponad 150 metrów.

sów. W rejonie sąsiadującym z doliną po‑

W obrębie Wysoczyzny Płońskiej obniżenia

wierzchnia terenu jest wyraźnie zdenudo‑

w wyżej

wypełniają

gliny zwałowe zlodowa‑
południowopol‑

skiego. Wyżej występują
gliny zwałowe zlodowa‑
ceń

tereny

środkowopolskich

i najmłodszych północ‑
nopolskich. Te ostatnie

umownie

region

południowo
‑wschodnie

płockiego.

wymienionych

utworach

cenia

wyodrębniony

Z punktu

widze‑

p
Panorama starego miasta
w Płocku widziana
od strony Wisły

wana. Mniejsze jednostki

Rozległą równinę
Wysoczyzny Płońskiej
urozmaicają
morenowe wzgórza.
Wysokości dochodzą
tu nawet do
150 metrów n.p.m.

porozcinane są rynnami

morfologiczne

zidenty‑

fikowane na wyżynie to:

Brudzeński
Park Krajobrazowy
q

wyżyna gliny zwałowej
zdenudowana (w dorze‑
czu Gawarka), strefa mo‑
ren czołowych kobylnic‑
kich (w okolicy Kobylnik,
Słomina

i Dzierżanowa)

wraz z obniżeniem we‑

rzecznymi wypełnionymi osadami piasz‑

wnątrzczołowomorenowym, kemy (Kobylni‑

czystymi. Dość charakterystycznym ele‑

ki), równina sandrowa (Wilczkowo, Rębowo),

mentem budowy geologicznej tego regionu

wydmy (koło Ciućkowa i Wólki Podgórskiej),
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p
Jar w rezerwacie „Sikórz”

Widok z mostu
w Wyszogrodzie przy
najniższym poziomie
wody w historii
q
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zagłębienia bezodpływowe (w części pół‑

pod przykryciem glin zwałowych. Młodsze

nocnej), doliny erozyjne (na całym obsza‑

osady, związane ze zlodowaceniem bałtyc‑

rze) i krawędź wyżyny (odcinek Chmielno

kim, zalegają na głębokości 3–4 metrów.

– Bolino). Utwory trzeciorzędowe na tych

Są to głównie piaski rzeczne drobnoziarni‑

terenach reprezentowane są głównie przez

ste żółte i szare oraz żwiry rzeczne w oko‑

osady oligocenu i miocenu w okolicy Wy‑

licach Uderza i Rumunek. Ślady holocenu

szogrodu oraz pliocenu w licznych nawier‑

to przede wszystkim piaski i żwiry rzeczne

conych otworach. Z epoki oligocenu pocho‑

związane z procesami erozji w dolinach

dzą ilaste piaski glaukonitowe na terasie

i mady związane z akumulacją osadów te‑

zalewowym Wisły w Wyszogrodzie. Osady

rasu zalewowegoIV.

miocenu występują głównie jako piaski py‑
laste, drobno- i średnioziarniste, szare lub

Czwarty umownie wyznaczony region obej‑

brunatne, oraz mułki brunatne. Wychodnie

muje tereny, których oś stanowi odcinek od

plioceńskich iłów pstrych i piasków pyla‑

Dobrzykowa i Słubic. Pod względem geogra‑

stych odnotowano w okolicach Podgórza

ficznym obszar obejmuje fragmenty Kotliny

i Wólki Podgórskiej. Czwartorzęd zapisał

Warszawskiej, przechodzącej ku zachodowi

się na omawianej części powiatu osadami

w Kotlinę Płocką, a na południe, w Równinę

o dużym zróżnicowaniu. Uogólniając wiedzę

Kutnowską. Pod względem morfologicznym

na ich temat, warto zapamiętać, że najstar‑

region podzielony jest na wyżynę lodowco‑

sze żwiry i piaski czwartorzędu występują

wą i dolinę Wisły. Wysokość wyżyny waha

Środowisko geograficzne – budowa geologiczna i rzeźba terenu

się od około 110 metrów n.p.m. na północy,

w okolicy Konstantynowa, Barcika i Czer‑

do 140 metrów n.p.m. w okolicy Czermin‑

minka. Prócz wychodni osadów plioceń‑

ka. Blisko doliny wyżyna rozcięta jest licz‑

skich na powierzchni terenu dominują osa‑

nymi ciekami płynącymi w kierunku Wisły.

dy czwartorzędowe związane z czterema

Ponadto powierzchnię wyżyny urozmaica‑

zlodowaceniami: najstarszym, południowo‑

ją: zdenudowana wyżyna gliny zwałowej

polskim, środkowopolskim i bałtyckim oraz

(zwarty obszar w południowo
‑zachodniej

osady holoceńskie. Ślady zlodowacenia

części terenu), wzgórza moren (równoleż‑

bałtyckiego to m.in. pola kemowe w okolicy

nikowo w okolicach Czerminka i Starego

Okolusza i Grabi Polskich, mułki i piaski

Barcika), pola kemowe (w okolicy Rumunek

pylaste

Troszczyńskich i Grabi Polskich), ostańce

i Czermna oraz piaski wodnolodowcowe

denudacyjne (w okolicy Topolna, Barcika,

rozciągające się od Grabi Polskich aż do

Czyżewa), równiny sandrowe zdenudowa‑

Gąbina. Chronologicznie najstarsze utwory

ne (w południowej czę‑
ści wyżyny), zagłębienia
bezodpływowe (nielicz‑
ne w okolicach Jadwigo‑
wa i Czyżewa) oraz do‑
linki i wąwozy erozyjne
(dolinki pod Miszewem
Murowanym

i Strze‑

miesznem). Druga roz‑

zastoiskowe

W przypadku
utworów
trzeciorzędowych
wiercenia ujawniły
najliczniej
występujące iły,
mułki i piaski
pliocenu.

z okolic

Plebanki

p
Las w Brudzeńskim Parku
Krajobrazowym

pochodzące z holocenu to
piaski i mady związane
z niewielką

akumulacją

na najwyższym poziomie
terasu zalewowego. Naj‑
młodsze to namuły tor‑
fiaste i torfy pochodzące
z akumulacji organicznej
w zagłębieniach na całym
omawianym terenieV.

legła formacja morfo‑
logiczna – Dolina Wisły – dzieli się na trzy
główne, dobrze rozwinięte terasy: teras

Podsumowując te bardzo ogólne informa‑

iłowski, teras kampinoski, teras zalewowy

cje na temat budowy geologicznej powiatu

oraz koryto rzeczne. Najstarszymi osadami

płockiego, warto dodać, że pewne wyzwa‑

zidentyfikowanymi na omawianym obszarze

nie w zakresie inżynieryjno‑inwestycyjnym

są osady kredy górnej odkryte w odwiercie

stanowi odcinek prawobrzeżnej Wisły od

w Sannikach. Są to margle glaukonityczne

Wyszogrodu po Brudzeń Duży. Na terenie

i kredowe, których pokłady liczą nawet 105

skarpy znajduje się wiele osuwisk (ak‑

metrów. W przypadku utworów trzecio‑

tywnych i uaktywnionych) i każda nowa

rzędowych wiercenia ujawniły najliczniej

konstrukcja musi być wykonana tak, aby

występujące iły, mułki i piaski pliocenu.

umacniać skarpę, a nie nasilać ruchy

Na powierzchni zlokalizowano je również

osuwiskowe.

Nadwiślańskie piaski
q
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ŚRODOWISKO
GEOGRAFICZNE
GLEBY

Sikórz –
specjalny obszar
ochrony siedlisk

Ujmując kwestię gleb powiatu płockiego możliwie najogólniej, można stwierdzić,
że dominują tu gliny, piaski, żwiry i osady rzeczne. Stopień ich zanieczyszczenia
z punktu widzenia zdrowia człowieka i oddziaływania na florę i faunę regionu jest
nieduży. Blisko 70% powierzchni stanowią gleby przeznaczone na użytek rolny.
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GLEBA BRUNATNA

RĘDZINA

poziom
próchniczny

poziom
próchniczny

próchnia
przejście
do skały
macierzystej

MADA RZECZNA

poziom
brunatnienia

wapienna
skała
macierzysta

skała
macierzysta
(osady rzeczne)

skała
macierzysta

Przechodząc do bardziej szczegółowej cha‑

wszystkim z występowaniem iłów i glin plio‑

rakterystyki gleb, należy mieć w pamięci

ceńskich oraz glin zwałowych lodowcowych.

przynajmniej ogólny zarys budowy geolo‑

W części dolnych terasów akumulacyjnych

gicznej powiatu, szczególnie w wierzchniej

występują mady. Choć o klimacie więcej

części. To bowiem na zwietrzelinie skały

powiemy w kolejnych rozdziałach przewod‑

macierzystej wykształca się biologicznie

nika, to za Leszkiem Starklem (Geografia

czynna, powierzchniowa warstwa skorupy

Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa

ziemskiej nazywana glebą. Większość gleb,

1999) przypomnijmy, że „(…) Polska leży

które możemy napotkać na terenie powiatu,

w środkowoeuropejskiej strefie pasa subbo‑

należy do grupy gleb terenów wyżynnych

realnego i  odznacza się klimatem umiarko‑

i nizinnych. Występowanie piasków luź‑

wanym ciepłym o  wpływach oceanicznych

nych, a na nich gleb bielicowych, związane

dość wyraźnie zaznaczonych w zachodniej

jest przede wszystkim z terasami akumula‑

części kraju i stopniowo słabnących ku
wschodowi.

cyjnymi Wisły. Obszary
akumulacji

morenowej

odznaczają się występo‑
waniem gleb naglino‑
wych i szczerków, czyli
piasków

gliniastych.

Miejscami
można

napotkać

gleby

glinia‑

ste, związane przede

Większość gleb,
które możemy
napotkać na terenie
powiatu, należy
do grupy gleb
terenów wyżynnych
i nizinnych.

Krajobraz rolniczy
w okolicy Wyszogrodu
q

Znakomita

większość tego obszaru
cechuje się stosunkowo
niewielką przewagą opa‑
dów

nad

parowaniem.

Oznacza to, że w strefo‑
wych glebach Polski [a ta‑
kie znajdują się na terenie
powiatu płockiego – przyp.
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p
„Rezerwat Dąbrowa
Łącka” obszar
Natura 2000

autora] dominuje przemywny, albo przynaj‑

przyjętego

mniej okresowo-przemywny, typ gospodarki

W okolicach Płocka, obejmujących obszar

wodnej

warunkujący

tendencję do wypłuki‑
wania składników roz‑
puszczalnych

i drob‑

nych zawiesin w głąb
profilu glebowego lub
nawet poza jego ob‑
ręb”.
Skrwa Lewa
q

Jak

zauważa

Leszek Starkel, głę‑
bokość oraz intensyw‑

Głębokość oraz
intensywność
wymycia z gleb
składników zależy
nie tylko od
klimatu, lecz także
od ich pierwotnej
zawartości w skale
macierzystej.

ność wymycia z gleb

30

w rozdziale

Pojezierza

poprzednim.

Dobrzyńskie‑

go, z fragmentem Kotli‑
ny Płockiej na południu
i niewielkim

fragmentem

Wysoczyzny

Płońskiej

na

wschodzie,

zgodnie

z Objaśnieniami do mapy
geologiczno‑gospodarczej
Polski 1: 50 000 Jacka Ba‑
jorka

(Warszawa

2004),

przeważają gleby typu bie‑

składników zależy nie tylko od klimatu, lecz

licowego – rdzawe i płowe, wykształcone

także od ich pierwotnej zawartości w ska‑

na glinach zwałowych, piaskach słabo gli‑

le macierzystej, jej uziarnienia, struktury,

niastych i osadach piaszczysto-żwirowych.

porowatości, rzeźby terenu, szaty roślinnej

W wilgotnych zagłębieniach i na terenach

oraz czasu, w którym gleba jest przemywa‑

pobagiennych występują gleby murszowe

na. Przyglądając się bliżej rozmieszczeniu

i ziemie czarne. Znaczna część gruntów

gleb na obszarze powiatu płockiego, się‑

ornych w centralnej i północnej części

gniemy ponownie do umownego podziału

regionu to gleby lekkie, łatwe do uprawy,

Środowisko geograficzne – gleby

występujące na podłożu glin zwałowych,

utwór ten ustępuje, miejscami odsłaniając

należące do klas I–IVa. Podlegają one

gleby bez frakcji pyłowej. Zawartość pyłu

ochronie, podobnie jak
występujące

miejscami

gleby pochodzenia or‑
ganicznego.

Rolnictwo

szczególnie dobrze roz‑
winęło się na terenach
położonych na prawym
brzegu Wisły, lasom po‑
zostawiając stosunkowo
niewielkie połacie (około
10% powierzchni).

Na obszarze
Wysoczyzny
Płockiej przeważa
typ gleby pyłowej,
względnie
pylastej brunatnej
wyługowanej,
o kwaśnym
odczynie glebowym,
nierzadko z typem
bielicowym.

w glebie rzutuje na jej
wartość

bonitacyjną

i przydatność dla rolnic‑
twa. Zasadniczo podło‑
że piaszczyste obniża
wspomniane parametry
gleby, a podłoże zwięź‑
lejsze

podnosi

klasy

użytku

rolnego

i roz‑

szerza jego przydatność
uprawową. Na obszarze
Wysoczyzny

Płockiej

przeważa typ gleby py‑

Przechodząc do kolej‑
nego z wyodrębnionych regionów, obej‑

łowej, względnie pylastej brunatnej wyłu‑

mującego

Wysoczyzny

gowanej, o kwaśnym odczynie glebowym,

Płockiej, warto zauważyć, że cechą cha‑

nierzadko z typem bielicowym. W obni‑

rakterystyczną tego obszaru jest obec‑

żeniach terenu napotyka się także liczne

ność pyłowego płaszcza, który współtwo‑

czarne ziemie zdegradowane. Gleby pyło‑

rzy tutejsze glebyVI. W zachodniej części

we na piasku luźnym lub słabogliniastym

znaczną

część

CZARNOZIEM

BIELICA
kwaśna
próchnica

p
Brudzeński Park
Krajobrazowy

próchnia
organizmy
glebowe

ZÓŁTOZIEM
I CZERWONOZIEM
liczne organizmy
glebowe
rozkład
organiczny

poziom
wymywania
podsiąkanie
wody

wymywanie soli
i krzemionki

warstwa
krzemionki
skała
macierzysta

skała
macierzysta

skała
macierzysta
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dają grunty orne przewarstwione klasy III

klasy IIIa–IIIb, a nawet klasy II), gleby py‑

lub IVb, zaliczane do kompleksów żytnich

łowe brunatne wyługowane podścielone
iłem lub gliną ciężką, gle‑

dobrych i bardzo do‑
brych.

Jednocześnie

są to gleby wymagają‑
ce stabilnego dostępu
do wody. Przy spo‑
radycznym

opadzie

atmosferycznym

nie

są w stanie utrzymać

Mniejsze
powierzchnie
zajmują wyługowane
gleby brunatne oraz
miejscami gleby
torfowe i murszowe.

swojej wartości boni‑
„Dolina Dolnej Skrwy”
Specjalny obszar
ochrony siedlisk
q

by na piaskach gruboziar‑
nistych

i słabogliniastych

(często z pokrywą leśną)
czy gleby pyłowe powstałe
na glinach zwałowych.

Trzecim z wyodrębnionych
obszarów również jest Wy‑

tacyjnej. Pozostałe gleby regionu to m.in.

soczyzna Płocka z jej charakterystycznymi

gleby wyługowane brunatne pyłowe cał‑

glebami powstałymi na pyłowych pokry‑

kowite (dobry i bardzo dobry użytek rolny

wach. Na północy będą to miejscami gleby
brunatnoziemne

właściwe

i wyługowane

oraz gleby płowe wytworzone na piaskach
naglinowych i glinach zwałowych lekkich.
W miarę przemieszczania się na południe
w podłożu, na którym są wykształcone gleby,
zwiększa się udział frakcji pyłowej. W rejonie
Kotliny Warszawskiej są to już gleby pyłowe
bielicowe i rdzawe, powstałe na zwietrzelinie
skał osadowych zwartych, a blisko doliny Wi‑
sły w obszarze terasy zalewowej – mady.

Ostatni umowny region to fragmenty Kotliny
Warszawskiej, na zachodzie Kotliny Płoc‑
kiej, a na południu Równiny Kutnowskiej.
Przeważają tu gleby typu bielicowego i gle‑
by rdzawe wytworzone na piaskach luźnych.
Mniejsze powierzchnie zajmują wyługowa‑
ne gleby brunatne oraz miejscami gleby
torfowe i murszowe. Te ostatnie są cha‑
rakterystyczne dla okresowo zalewanych
siedlisk łąkowych. W ich składzie są resztki
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roślinne i kwasy humusowe. Mimo że two‑

ruchy masowe, w tym osuwanie się i speł‑

rzą dobrą bazę dla flory w okresach letnich,

zywanie. To jednak działalność człowieka

bez dostatecznych opadów ulegają silnemu

w większym stopniu wpływa na gleby – są

przesuszeniu. Uboższe gleby tego regionu

to przede wszystkim eksploatacja złóż, ro‑

skutkują mniejszym udziałem gruntów or‑

boty budowlane, nielegalne składowanie

nych i jednocześnie większymi powierzch‑

i palenie śmieci, wypalanie traw, odprowa‑

niami obszarów leśnych.

dzanie nieoczyszczonych ścieków do śro‑

p
„Dolina Środkowej Wisły”
Obszar specjalnej ochrony
ptaków

dowiska i nieszczelne systemy kanalizacji.
Podsumowując informacje na temat gleb

Do grupy czynników związanych z antro‑

powiatu płockiego, warto odnieść się do

popresją należy zaliczyć również działal‑

kwestii ich ochrony. Najogólniej ujmując,

ność zakładów produkcyjno-usługowych.

objęte są nią użytki rolne o najwyższej bo‑

Mimo wymienionych potencjalnych i rze‑

nitacji (klasa I–II) z gleb pochodzenia mine‑

czywistych źródeł zanieczyszczenia i erozji

ralnego (na terenie gmin: Drobin, Staroźre‑

gleb powiatu płockiego należy zaznaczyć,

by, Bielsk, Radzanowo, Słupno) oraz niższej

że są to w przeważającej mierze grunty

jakości (klasa IV–VI) z gleb pochodzenia

w dobrym stanie, a wszelkie niepożądane

organicznego (w gminach: Łąck, Słubice,

działania wpływające na standard jakości

Gąbin)VII. Na pogarszanie stanu gleb wpływ

gleb są monitorowane przez odpowiednie

mają zarówno czynniki naturalne, jak i an‑

jednostki (od Wojewódzkiego Inspektoratu

tropogeniczne. Naturalne niszczenie gleb

Ochrony Środowiska w Warszawie z Dele‑

obejmuje erozję powodowaną przez wiatr,

gaturą w Płocku po zarząd Starostwa Po‑

wodę, ekspozycję na słońce, grawitacyjne

wiatowego w Płocku).

Rozlewisko Skrwy Prawej
przy ujściu do Wisły
q
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ŚRODOWISKO
GEOGRAFICZNE
KLIMAT

Klimat powiatu płockiego
zachowuje charakter
przejściowy między klimatem
morskim a kontynentalnym.

Większa część omawianego obszaru wchodzi w skład nadwiślańskiego
regionu klimatycznego, mniejsza – w obręb regionu mazowiecko-podlaskiego.
Średnie roczne temperatury osiągają około 8°C, w styczniu spadając do - 4°C,
a w sierpniu wzrastając nawet do 19°C. Suma rocznych opadów mieści się w
przedziale między 500 a 600 mm, z czego 30–50% opadów przypada na okres
od czerwca do sierpnia. Przeważają tu wiatry zachodnie, przy czym wiosną
odnotowuje się również silne wiatry z południowego wschodu. Fenologiczny
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okres wegetacyjny trwa około 128 dni, termiczny – 200–210
dni. Największe zachmurzenie obserwuje się od listopada
do lutego i wynosi ono około 65%.
Na klimat składa się ogół zjawisk pogo‑

Przyglądając się nieco bardziej szczegółowo

dowych na danym obszarze w okresie

klimatowi w obrębie powiatu, odnotujemy

wieloletnim. Ustala się go na podstawie

pewne różnice w zakresie pomiarów skła‑

wieloletnich

różnorodnych

dowych jego elementów. Na przykład w re‑

składników, najczęściej pomiarów tempe‑

gionie obejmującym północno
‑zachodnią

ratury, opadów atmosferycznych i wiatru.

część powiatu średnia roczna temperatura

Warto przybliżyć kwestie związane z kli‑

powietrza wynosi 8,2°C, najchłodniejszym

matem, nim przejdziemy do omówienia

miesiącem jest grudzień (średnia tem‑

wód powierzchniowych, ponieważ na styku

peratura: -5,7°C), a najcieplejszy – lipiec

obserwacji

obu tych tematów zasadne jest poruszenie
kwestii retencji powierzchniowej. Nie bez
znaczenia było również zaprezentowanie

Maksymalna temperatura w ciągu dnia w °C
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII

IX

X

XI

XII

24

19

14

6

1

w pierwszej kolejności rzeźby i geomorfo‑
logii terenu powiatu płockiego, mają one
bowiem wpływ na kształtowanie topokli‑
matów. Choć do tematu roślinności przej‑
dziemy dopiero w kolejnych rozdziałach,
to faktem jest, że ona również pozostanie
nie bez znaczenia dla klimatów lokal‑
nych. Przykładem może być wpływ lasu
na otoczenie. Jak wiadomo, jego obec‑
ność powoduje zmianę struktury bilansów

1

2

7

14

19

22

25

Minimalna temperatura w ciągu dnia w °C
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-4

-3

-1

3

7

10

19

13

10

6

1

-2

cieplnego i wodnego terenów zalesionych.
Mówiąc o topoklimatach, nie sposób nie
wspomnieć o wpływie obszarów zurbani‑
zowanych i uprzemysłowionych. Tego typu
oddziaływanie jest również obserwowane
na obszarze powiatu płockiego, jednak ma
ono umiarkowane znaczenie.
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Średnie opady deszczu w mm
I

II

III

IV

V

dłuższy niż średni dla powiatu i trwa od
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

210 do 220 dni. W półroczu ciepłym prze‑
ważają wiatry północno‑zachodnie, w zim‑
nym zaś – południowo-zachodnieVIII. Dla
porównania w północno-wschodniej części
powiatu średnia temperatura roczna wy‑

28

24

31

32

54

69

75

63

47

38

44

37

Średnia liczba dni deszczowych
I
II
III
IV
V
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

nosi 7–7,5°C, czyli jest odczuwalnie niż‑
sza. Dni mroźnych, z temperaturą dobową
maksymalną poniżej 4°C, jest około 40,
a dni z przymrozkiem, z minimalną tem‑
peraturą w ciągu doby spadającą poniżej
0°C – 60–70. Rejon cechuje się wyższym
niż w zachodniej części średnim opadem
rocznym wynoszącym 550–575 mm.

14

14

9

11

11

13

14

13

13

10

14

15

Klimat powiatu płockiego sprzyja upra‑
wom rolniczym, choć w jego zachodniej
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(19,7°C). Suma opadów rocznych jest niż‑

części opady są znacznie niższe niż w cen‑

sza od średniej dla powiatu i wynosi 450–

tralnej i wschodniej. Sezonowy rozkład

500 mm. Najwięcej opadów przypada na

temperatur i opadów skutkuje znacznie

lipiec, najmniej – na luty. Czas zalegania

niższym odpływem jednostkowym wody niż

pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni,

w Polsce centralnej czy północnej. A jak

zaś liczba dni z przymrozkami wynosi od

wiadomo, odpływ jednostkowy wody jest

100 do 110. Okres wegetacyjny jest nieco

miarą wielkości naturalnych jej zasobów.

Środowisko geograficzne – klimat
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ŚRODOWISKO
GEOGRAFICZNE
WODY
POWIERZCHNIOWE
Wisła oraz jej
prawostronny dopływ, Skrwa
Prawa, należy do wód istotnych
dla kształtowania zasobów
wodnych oraz ochrony
przeciwpowodziowej.

Powiat płocki położony jest w dorzeczu środkowej Wisły. Wody płynące zajmują
blisko 4% powierzchni terenu. Długość wszystkich rzek w granicach powiatu
wynosi 352 km, z czego prawie 70 należy do Wisły. Cieki zbierające wody
w części północnej powiatu to przede wszystkim Wisła i jej prawe dopływy:
Skrwa Prawa, Brzeźnica, Rosica, Słupianka, Mołtawa, Ryksa, Struga, Karsówka
i Płonka. Na południe ciekami odwadniającymi obszar są Kanał Dobrzykowski
z Nidą Gąbinianką, Nida – dopływ Słudwi, Skrwa Lewa i Wielka Struga.
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Wisła oraz jej prawostronny dopływ, Skrwa
Prawa, należy do wód istotnych dla kształ‑
towania zasobów wodnych oraz ochrony
przeciwpowodziowej. Pozostałe wody na
terenie powiatu płockiego zaliczane są do
istotnych dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa, służących polep‑
szeniu zdolności produkcyjnej gleby i uła‑
twieniu jej uprawy.

Z punktu

widzenia

turystyki,

zarówno

w kontekście spływów, jak i urozmaice‑
nia krajobrazu powiatu płockiego, a tak‑

„Dolina Skrwy Lewej”, w którym znajdu‑

że ze względów historyczno-kulturowych,

ją się dwa rezerwaty przyrody – rezerwat

szczególnie ciekawe są bliźniacze, a nawet

przyrody „Drzewce” i rezerwat przyrody

lustrzane (oś stanowi Wisła) rzeki Skrwa

„Dolina Skrwy”, położone już na terenie po‑

Prawa i Skrwa Lewa. Pierwsza z nich,

wiatu gostynińskiego. Nim wpadnie do Wi‑

zwana też Północną, bierze swój począ‑

sły, Skrwa mija jeszcze Soczewkę. Chociaż

tek w powiecie żuromińskim, w okolicy

rzeka nie należy do długich, a jej spadek

wsi Płociczno. W górnym biegu meandruje

wynosi zaledwie 1,12%, to na niektórych

przez doliny, mija lasy na wysokości Sierp‑

odcinkach Skrwa ma wyraźnie górski cha‑

ca i przepływając przez jezioro Skrwilno,

rakter. Na pozostałych odcinkach leniwie

dociera do Kotliny Płockiej, by po opusz‑

i spokojnie toczy swe wody, umożliwiając

czeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazo‑

płynącym nią turystom chwile wytchnie‑

wego ujść do Zbiornika Włocławskiego.

nia. W rzeźbie terenów, które przecina, nie

Płosznica, bo taką również nosi nazwę,

brak śladów działalności lądolodu, w tym

p
Wisła w okolicach Płocka

ma 114 km długości, a spływy jej wodami
uchodzą za bardzo emocjonujące i dzikie
z uwagi na naturalność otoczenia. Skrwa
Lewa liczy nieco mniej niż połowę długości
Prawej. Jej źródła znajdują się nieopodal
wsi Łanięta. Do najpiękniejszych jej frag‑
mentów należą te z okolic Gostynińsko‑
-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Z punktu widzenia turystyki, zarówno
w kontekście spływów, jak i urozmaicenia
krajobrazu powiatu płockiego, a także
ze względów historyczno-kulturowych,
szczególnie ciekawe są bliźniacze, a nawet
lustrzane rzeki Skrwa Prawa i Skrwa Lewa

oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu

39

ka

ka C
z

e rn

Cz

ica

e rn

ica

e rp
ien
i

ca

Jez. Orłowskie
(Piaseczno)

Si

Jez. Orłowskie
(Piaseczno)

n
ria

Jez. Czarne

a

M
a

n
ria

Jez. Czarne

rni c

rni c

a

Sk
rwa

C ze

C ze

M

a

Sk
rwa

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

a

wa

ica

Bo

own
ic

ica

Maria n
ka

br

b
erz
Wi

b
erz
Wi

Maria n
ka

Jez.
b r Tupadelskie
own
ic
a

Bo

Jez.
Tupadelskie

wa

Skr

Skr

Si

a
nic

Sierpieni c a

erpie

B

o

br

o

B
br
Jez. Chalińskie
o wnica

Jez. Chalińskie

o wnica

ka

ka

a

Si e rp

ic
ierz b

Jez. Noskowice

a

Jez. Noskowice

ic
ierz b

in
Św

W

W

in
Św

e

i

ca
Jez. Białe

Jez. Drzesno

O

ca

Ra

pia

Jez. Łąckie Małe

Wie

l

N id

Jez. Zdworskie

da
Ni

Gąbin

da
Ni

Gąbin
Ni

s

Prz
yso
Jez.
Owsae
Szczawińskie tnic a

Jez.
Ose
Szczawińskie tnic a

da

Os

wa

e tnica

yso

ow
a

Prz

O se
tnic
a

e tnica

da

O se
tnic
a
Przy

ow
a

a

Jez. Zdworskie

Nid a

a
etnic
Os

nka

Przy

Sł

Jez. Górskie

l
Wie
Jez. Jeziorko

Jez. Jeziorko

a
etnic
Os

Lublinia

nka

Lublinia

L ew
a

nka

Ni

wa
S k r wa Le

s

Rosic
a

Rosic
a

Słu

Gostynin

wa
S k r wa Le

Skrw

sła

Jez.
Sędeńskie
(Sędeń)

Jez. Górskie

wa

wa

Gostynin

a

Jez. Drzesno

a Le

a Le

w
Skr

ka

ka

w
Skr

a
wk
utó

Jez.
Kocioł

Wi

Jeziorko

Jez. Łąckie Małe

k utów

PŁOCK

K anał T ielka St r ug a
a Ciechomickie
Jez. Ciechomickie Wielka St r ugJez.
rW
os
Jez. Łąckie Duże
Jez. Łąckie Duże
a
a
zyński

e tni

ca

Jez.
Popówek

k utów

Lew a

Jez. Sumino

s

s

e tni

Ra

Jez.
Popówek

Jez.
Kocioł

L ew
a

sła

ica
Ros

up

Jez.
Sędeńskie
(Sędeń)
Jez. Białe

Sk
rw

Sk
rw

O

Jez. Grodno
(Grodzieńskie)

Skrw

Wi

Jeziorko

Jez. Trzebowskie Le Jez. Przytomne
Le
Jez. Przytomne
a
Jez. Sumino a

k
Ra

bi

bi

Skr w a

Jez. Lucieńskie

wa

Jez. Główki

Lew a

wa

ka

ka

Jez. Radziszewskie
Jez. Lucieńskie

Jez. Kurowskie

a

PŁOCK

rwa L

Os

w
utó
ak

w
utó
ak

Jez. Skrzyneckie

Jez. Trzebowskie

a
wk
utó

Jez.
Soczewka

rwa L

eni c a
Brz

skie

ug
k a Str

Skr w a

Jez. Główki

k
Ra

skie

Jez. Goreńskie

Jez. Radziszewskie

Jez. Grodno
(Grodzieńskie)

ioroBrzenic a
Wło
cław

cław

Sk

Jez.
Soczewka

Jez. Krzewent

Jez

Wło

ewa

Jez. Lubiechowskie

Jez. Kurowskie

rw
Sk

ioro

Jez.
Żłoby R
Jez. Skrzyneckie

ic a

Jez. Gościąż

Jez

Jez. Rakutowskie
Jez. Goreńskie

z

ug
k a Str

Jez. Chrapka

Jez.
Żłoby R

ier

Brz
en

ewa

Jez. Telążna
Jez. Gościąż
Jez. Chrapka

Jez. Rakutowskie

W

Sk

Jez. Święte

Jez. Krzewent

z

Jez. Jazy

Jez. Święte

Jez. Lubiechowskie

ier

ic a
W i er z b

a

ic a
W i er z b

a

a
Rud

a
Rud
Jez. Jazy
Jez. Telążna

W

rw

a

ca

Zu

Jezioro Wzłanka
J
ocławskie ezioro Włocławskie

nk

Sk

za

Jez. Lenie

Ś

Dobrzyń nad Wisłą Dobrzyń nad Wisłą

II

Zu

Skrwa

I

Św

Skrwa

a
nk
wi Jez. Lenie

a
nic

a

ink

Nid

a

Głog
owia
nka

so

Pr
wa

zy

so

wa

a

d

40

zy

Ni

Głog
owia
nka

Pr

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

W

Ra

cią

ca

żn

ica

Si

e rp
ien
i

Pr

a

ó
K ars wka

ó
K ars wka

aw

Ro

a
tnic
ki

brzyc a
Do

Dobrzyca

a ciążnic

brzyc a
Do

Dobrzyca2

1

0

2

1

24

06

28

104km

a
nic

r zy

łonka

ierz
Dz ąż n i ca

a
Płonk
Płonka

Pło

e r z ą ż nica

ka
on
PPłoł nka

nk

Dz
i

a

ka
on
Pł

nka

Pło

Płońsk
Pło

e r zP
ąłżonnikca
a

a

nka

ka
an
wi

Pło

ka
an
wi

wa

P

ra

a
ołt

a
ołt

ka
an

up

ka

an

a
łtaw
Mo

i

a
łtaw
Mo

Żu r a wianka

Zbiornik
Stanowo

Zbiornik
Stanowo

Żu r a wianka

raw

Str

a

Str

a

k

G

e

aw a r

ek
r

Wisła

Wisła

n a ł uchodłoAlsrkciiecho w ski
S ana
K

ciecho w ski
ał A r
Kan

B ielińs ka
kiw

nał

B ielińs
ki

K a n ał Łasic

K a n ał Łasic

na
Ka

na
Ka

Kanał Łasica

ls
ł O zo w iec k i

d

ls
ł O zo w iec k i

Bzura

Ka

a

Jeż
ó

nał

Kan ał Kromnows ki

ura

Ka

Kan ał Kromnows ki

Bz

Jeż
ó

ga

a

J e żów ka

ru

ura

Ni

a

wa
Ga

Wisła

Bz

ż ó wka

St

ga

Wyszogród

a

a

r

Bzura

K

a

Nid

a
G

Wisła
n a ł uchodolski
S

a
wk

J e żów ka Je ż ó wka

wa
Ga

ru

ki

ki

St

Wyszogród

Je

r

a

n ał T
rosz
yń
s

K

St

Str

ug

Ry

ek

ga
St
ru

ga
St
ru

a

Str

ug

ksa

uga
Str

Ka

n ał T
rosz
yń
s

Ry

k

Ryks

a

Ryks

ksa

uga
Str

Ka

i
ols k

od
nał Suc h
Ka

i
ols k

Nida nał Suc hod
Ka

M ołtaw a

M ołtaw a

a

aw a r

a

II

I

N id

r

e

St

Wisła

ug

ug

a

Ry

ks

a
ks
Ry

s z yń
sk i

Wisła

a

u

ga

u

ga

K anał T
ro

raw

P

Sł

wa

P

nka

Żu

M

wa

pia

ra

wi a
nka

P

a

Naruszewka

Żura wia n ka

ra

taw

Naruszewka

wi a
nka

M

M

oł

a

Żurawiank
a
Żura wia n ka

Żu

Słu

ka

Płon

wa

Żurawiank
a

M

i

Pł o
nka

wa

ic a

taw

10 km

ra

Mołt
a

Mołt
a

wa

Płońsk

ka

Płon

nk

Żur
a

P

oł

8

ca

Dz
i

ica
Ros

6

a

Kars

Kars

Do b

i

Do b

Si e rp

Sierpie
n i ca Pra
wa
r zy
ca

ierz
Dz ąż n i ca

Brz
en

a ciążnic

a

ów

Sierpie
n i ca Pra
wa

e

a

itnic

Rok

a
tnic
ki

a
ów

a

itnic

Rok

ka

aw

Ro

ka

a

Pr

kitn
Ro

II I I IIII

ic a

a
nic

Sierpieni c a

erpie

Drobin

II I I IIII

ka
K arsów

wka
rsó
Ka

ic a

Drobin
Si

ka
K arsów

wka
rsó
Ka

Żur
a

a

p

Raciąż

Raciąż

W

kr
a
zbiorniki wodne, jeziora
zbiorniki
wodne, jeziora
rzeki szerokości 5–30
rzeki
mszerokości 5–30 m
Ra
cią
rzeki szerokości
3–4,9
rzekimszerokości
3–4,9 m
żn
ra
ra
Wk
Wk
ica
rzeki szerokości 0–2,9
rzekimszerokości 0–2,9 m
W kkanały
W k ra
kanały
ra
rowy melioracyjnerowy melioracyjne
kitn
Ro
bagna,
tereny podmokłe
bagna, tereny podmokłe
granica powiatu granica powiatu
R ac
R ac
drogi
drogi
ią ż n ica
ią ż n ica
miasta
miasta
R
R
kr
a

Kanał Łasica

41

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

p
Zator lodowy
na Wiśle

licznych wzgórz, pagórków, wydm, kemów

w Stanowie zbiornika retencyjnego, który

i ozów.

oddano do użytku w 2015 roku, a o którym
będzie mowa w dalszej części rozdziału.

Dla gospodarki regionu duże znaczenie ma

Rzeka Wisła
q

również Mołtawa. Choć liczy ona zaledwie

Inną, jeszcze krótszą rzeką powiatu, liczą‑

34 km, powierzchnia jej zlewni obejmuje

cą bowiem zaledwie 17 km, jest Brzeź‑

aż 242 km². Początkowe kilometry rzeki

nica. Początek jej biegu znajduje się na

stanowią okresowo wysychający ciek, któ‑

podmokłych terenach w okolicy Trzepowa.

ry dopiero na wysokości Woźników nabie‑

Stamtąd przepływa w głęboko wciętą doli‑

Regularne
stanu

pomiary

ekologicznego

wykonywane

w Kępie

Polskiej, w której Moł‑
tawa łączy się z Wisłą,
określają jej stan jako
dobry. Fakt, że jest to
jedna

z najczystszych

rzek Mazowsza, stał się
przesłanką do budowy

42

nę, której spadek dochodzi

ra stałego charakteru.

Dla gospodarki
regionu duże
znaczenie ma
również Mołtawa.
Choć liczy ona
zaledwie 34 km,
powierzchnia jej
zlewni obejmuje aż
242 km².

do 8%. Przez sam Płock
biegnie jarem dochodzą‑
cym nawet do 30 metrów.
Na jego stokach roztacza
się ols o niezbyt zwar‑
tej strukturze i kępowa‑
tym runie. W niektórych
miejscach

las

olchowy

przechodzi w starodrzew.
W środkowym

odcinku

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

występuje także bez czarny, czeremcha zwy‑
czajna i trzmielina europejska. Miejscami
dolinę Rosicy porasta także łęg wierzbowo
‑topolowy z wierzbą kruchą i białą oraz to‑
polą czarną. Prócz cennych skupisk roślin‑
nych zespół Rosicy zasługuje na szczególną
opiekę z uwagi na występowanie w nim wielu
gatunków kręgowców i bezkręgowców wod‑
nych. Ciek jest dla nich idealnym środo‑
wiskiem bytowania ze względu na dobrze

p
Rezerwat „Sikórz”
Skrwa Prawa

natlenioną, dzięki kamienistym bystrzom
i szybkiemu nurtowi, wodę.

Tabela z przykładowymi pomiarami stanu wody
w wybranych profilach wodowskazowych w do-

jaru, wzdłuż cieku prócz drzewostanu olszy

rzeczu Wisły na terenie powiatu płockiego

czarnej występuje wierzba biała z domiesz‑

Źródło: serwis informacyjny Państwowej Służby

ką jesionu wyniosłego. Zbocza porasta też

Hydrologiczno-Meteorologicznej,

lipiec

jesion wyniosły, klon i lipa drobnolistnaIX.
Ze względu zarówno na bogactwo rzadkiej

Stacja

Strefa

wodowskazowa

stanu

Wisła

Wyszogród

Górna
niska

Wisła

Kępa Polska

Górna
niska

Rzeka

roślinności, jak i obfitość ptactwa wodne‑
go i ssaków (27 gatunków ssaków, w tym
lis, kuna domowa, tchórz zwyczajny, łasi‑
ca, a nawet niezwykle rzadka popielica) od

2017
Stan

Dobowa

Przepływ

Stan wody

[m3/s]

[cm]

550

518

298

1

500

497

200

0

alarmowy
[cm]

zmiana
[cm]

2002 roku Jar Brzeźnicy stanowi zespół
przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni

Duże znaczenie dla środowiska natural‑

80 hektarów.

nego i gospodarki terenów powiatu płoc‑
kiego mają również jeziora, których licz‑

Także na niewielkiej rzece Rosicy, na odcin‑

ba wyraźnie się odznacza na tle innych

ku przecinającym jarem Płock, utworzono

powiatów województwa mazowieckiego.

zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Chroni

Wśród nich największym jest Jezioro

on naturalny krajobraz z korytarzem ekolo‑

Zdworskie (355 ha). Choć jego rozmiary

gicznym. I w tym przypadku stoki zbiegają‑

są

ce ku rzece porasta łęg olszowy z domina‑

kie i w dużym stopniu zeutrofizowane. Po‑

cją olszy czarnej. W niektórych miejscach

wodem jego postępującej degradacji jest

imponujące, jest jednak dość płyt‑

43

44

0,5

60

ŁĄCK

JEZIORO

Władysławów Nowa Wieś

Podgaj

JEZIORO JEZIORKO

1

Nowe Budy

Jeziorkowo-Gajówka

Wola Łącka

GO

STY

NIN

Stare
Budy

0

3,4m

Podlasie

Zoﬁówka

60

Korzeń Królewski

Łąck

577

ŁĄCKIE MAŁE

2,5 m

JEZIORO

Rybakówka

ŁĄCKIE DUŻE

JEZIORO

577

JEZIORO

Zbêczków

Jeziorcze

2 km

K

OC
PŁ

Smolarz

Zdwórz

Nowe
Rumunki

7m

GÓRSKIE
Dębowa
Góra

JEZIORO

577

Wincentów

3,2 m
4m

4,3 m
4,5 m

Górki

2,2 m

3,2 m

Koszelówka

Ludwików

po
wia
t
p
o
wia m .
P
t
p
ło łock
c ki

ZDWORSKIE

JEZIORO

2,5 m

Matyldów

Zaździerz

Kolonia
Zaździerz

Kolonia
Grabina

CIECHOMICKIE

JEZIORO

8m

Grabina

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

GĄ
BI
N

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

ograniczenie zasilania zbiornika przez

Pozostałe, istotne w skali regionu zbior‑

ciek Wielka Struga. W skrajnych przypad‑

niki to jeziora: Ciechomickie (47 ha), Gór‑

kach niedostateczne zasilanie doprowa‑

skie (45 ha), Łąckie Duże (55 ha), Łąckie

dzało w przeszłości do obniżenia poziomu

Małe (35 ha), Sędeńskie (14 ha), Staro‑

wody i poważnych szkód w ichtiofaunie.

rzecze Białobrzeskie (10 ha) oraz Jezioro

Polimiktyczny charakter jeziora (oznacza

Józefowskie (24 ha). Pierwsze z wymie‑

to, że następuje w nim miksja wody powo‑

nionych należy do grupy Jezior Łąckich

dowana przez wiatr, której sprzyja płyt‑

i jest polodowcowym jeziorem rynnowymX.

kie dno zbiornika) i wysoka koncentracja

Jego głębokość dochodzi do 6,8 metrów.

związków azotu w wodzie prowadzą także

Od wschodu okala je kulminacja moren

do masowych zakwitów sinic. W rezultacie

czołowych sięgających 90 metrów n.p.m.

od 2014 roku jezioro objęte jest działania‑

Brzegi porasta las mieszany, miejscami

mi renaturyzacyjnymi. Polegają one m.in.

zdominowany przez skupiska sosnowe, na

na uszczelnieniu cieku Wielka Struga,

piaszczystym podłożu. Podobnie jak Je‑

wykaszaniu trzcin i implementacji fito‑

zioro Zdworskie, Ciechomickie połączone

barii, filtrujących wody z soli biogennych.

jest z Wielką Strugą, jednak w przeci‑

Bariery są również miejscem, w którym

wieństwie do większego sąsiada ciek nie

namnaża się i żyje małż racicznica. Jak

zasila, a odprowadza wody zbiornika do

wiadomo, racicznice dobrze oczyszczają

Wisły krętym i głęboko wciętym korytem.

wody zbiorników z zawieszonych w nich

Latem funkcjonuje tu kąpielisko i mała

cząstek

piaszczysta plaża. Mimo rozwijającej się

organicznych i nieorganicznych

oraz glonów powodujących zakwity wód5.

p
Słodkowodne małże
racicznice
(Dreissena polymorpha)

wokół jeziora infrastruktury turystycz‑
nej wciąż zachowuje ono wiele ze swego

5

Racicznice (Dreissena polymorpha) –
wykazują dużą tolerancję na zasolenie
wód, są bioindykatorami środowiska
z uwagi na wrażliwość na zbyt duże
zanieczyszczenie wód. Optymalna
głębokość siedlisk życia racicznic to
1,5–2 metrów poniżej lustra wody.
Jako nieliczne słodkowodne małże racicznice wydzielają tzw. bisior, czyli pęk
przypominających jedwabne nici, które
służą do przytwierdzania się małża do
podłoża.
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dzikiego uroku. Ciekawostkę dla pasjona‑

wodami. Nadleśnictwo kontynuuje rokrocz‑

tów historii i militariów stanowi bunkier

nie zarybianie jeziora i walczy z eutrofizacją.

z czasów II wojny światowej, górujący nad

W przypadku Łąckiego Małego wykorzysta‑

morenami wschodniego wybrzeża. Dalej

nie dla celów turystycznych jest uniemożli‑

w głąb lasu napotkać można wyraźne za‑

wione głównie z powodu złej jakości wody

głębienia w terenie – dawne okopy, ślady

i trudnego do niej dostępu. Jezioro otaczają

niemieckiej linii obronnej.

zwarte kompleksy borów, a linia brzegowa
jest porośnięta trzciną i sitowiemXII.

Kolejne, ustępujące w niewielkim stopniu
p
Bagno zwyczajne
(Rhododendron
tomentosum)

rozmiarom Ciechomickiego, jest Jezioro

Prócz jezior w powiecie płockim znajdują się

Górskie. Niegdyś oba zbiorniki stanowiły

dwa duże sztuczne zbiorniki wodne. Pierw‑

jedno jezioro, dziś dzieli je nieduża struga.

szym z nich jest największy powierzchniowy

Górskie otacza niezbyt zwarty las, od połu‑

zbiornik w Polsce, czyli Zbiornik Włocławski

dnia grądowy, od północy zaś sosnowy. Je‑

na Wiśle. Jego początek znajduje się przy

zioro stanowi popularny weekendowy cel

starym moście w Płocku. Drugi to zbior‑

wycieczek dla miesz‑

nik Soczewka na Skrwie

kańców Płocka i jego

Lewej, 12 km od Płocka

okolic (dystans jezio‑
ro – miasto to zaledwie
7 km)XI.

Jeziora

Łąckie

Duże

oraz Łąckie Małe po‑
łożone są na wschód
Dąbrowa Łącka
q

od miejscowości Łąck,
w połowie odcinka po‑
między Płockiem a Gą‑
binem. Choć dość zna‑
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Ze względu zarówno
na bogactwo rzadkiej
roślinności, jak
i obfitość ptactwa
wodnego i ssaków
od 2002 roku Jar
Brzeźnicy stanowi
zespół przyrodniczo
‑krajobrazowy
o powierzchni
80 hektarów.

w kierunku Włocławka.

Zbiornik Włocławski po‑
wstał w roku 1970 ze spię‑
trzenia wód na zaporze
we Włocławku (przegro‑
dzenie Wisły na 675. km).
Kształtem przypomina je‑
zioro rynnowe. Był pierw‑
szym i jak dotąd jedynym
z projektowanej Kaskady

ne, raczej nie stanowią

Dolnej Wisły. Jego szero‑

atrakcyjnej

destynacji

kość waha się od 500 do

dla miłośników sportów

2500 m. Głębokość 8–9 m

wodnych. Pierwsze cieszy się popularnością

osiąga na linii dawnego nurtu rzeki, prze‑

przede wszystkim wśród wędkarzy. Dzieje

biegającego wzdłuż prawego brzegu. Mak‑

się tak za sprawą działalności Nadleśnic‑

symalna głębokość (do 15 metrów) wystę‑

twa Łąck, które sprawuje opiekę nad jego

puje przy zaporze. Zbiornik pełni funkcję

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

retencyjną, zatrzymując falę powodziową

Wspomniany wcześniej zbiornik Soczew‑

w okresie wezbrań na Wiśle. Na zaporze

ka położony jest w gminie Nowy Duni‑

we Włocławku znajduje się także Elektrow‑

nów. Jego powierzchnia liczy nieco ponad

nia Wodna Włocławek, która z mocą insta‑

43 hektary. Utworzono go na przełomie

lowaną ponad 160 MW i produkcją prądu

XIX i XX wieku w wyniku przebudowy grobli

rzędu 740 GWh wytwarza około 22% ener‑

na rzece Skrwie Lewej, około 1,5 km przed

gii

w hydroelektrowniach

jej ujściem. Spiętrzenie było potrzebne

w kraju. Zbiornik jest ponadto głównym

zakładanej wtedy fabryce papieru, a czas

źródłem poboru wody powierzchniowej dla

powstania sytuuje Soczewkę pośród naj‑

Płocka do celów przemysłowych i komu‑

starszych zbiorników nie tylko w Polsce,

nalnych. Odgrywa również rolę odbiornika

ale i w Europie. Funkcje przeciwpowo‑

powstającej

dziową

oczyszczonych ścieków.
Od momentu powstania
nad zalewem przybywa
ośrodków

związanych

z turystyką

i rekreacją

wodną.
znane

Najbardziej
znajdują

Prócz jezior
w powiecie płockim
znajdują się dwa
duże sztuczne
zbiorniki wodne.

się

w Zarzeczewie, Wistce
Królewskiej, Soczewce oraz Murzynowie.

p
Jezioro Łąckie Duże

Zachód słońca
nad Wisłą
q

i energetyczną

pełni po dziś dzień, choć
na przełomie lat 70. i 80.
XX wieku przerwę w jego
działaniu wymusiło rap‑
towne

wezbranie

po‑

wodziowe

i konieczność

naprawy.

Współcześnie

zbiornik stanowi atrakcyjne urozmaicenie
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p
Dolina Skrwy Lewej

krajobrazu, które ściąga nad jego strome

Troszyn, usytuowany w dolnej części zlew‑

piaszczyste brzegi piechurów i ludzi po‑

ni Kanału Dobrzykowskiego, utworzony

szukujących kameralnego wypoczynku.

w 1972 roku w wyniku budowy śluz wało‑

Soczewkę odwiedzają również wędkarze,

wych na rzece Gąbiniance i Kanale Dobrzy‑

ponieważ jego wody, dzięki działalności lo‑

kowskim oraz zastawki i przepustozastaw‑

kalnego koła Polskiego Związku Wędkar‑

ki na Kanale SłubickimXIII.

skiego, są intensywnie zarybiane.
Cykoria podróżnik
(Cichorium intybus)
q

Bardzo
Prócz Zbiornika Wło‑
cławskiego oraz zbior‑
nika Soczewka na te‑
renie powiatu znajduje
się kilka mniejszych
budowli

hydrotech‑

nicznych,

pełniących

Bardzo ciekawym
i stosunkowo
młodym zbiornikiem
jest zbiornik
Stanowo w gminie
Bodzanów na rzece
Mołtawie.

funkcje przeciwpowo‑
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ciekawym

i sto‑

sunkowo młodym zbiorni‑
kiem jest zbiornik Stano‑
wo w gminie Bodzanów na
rzece Mołtawie. Pierwsze
prace geologiczne zwią‑
zane z zaprojektowaniem
przyszłego zbiornika po‑
czyniono już w 1999 roku.

dziowe. Jest to m.in. zbiornik na Słupian‑

Wówczas, mimo opracowania szczegóło‑

ce, powstały z postawienia zapory ziemnej

wego projektu wraz z oceną oddziaływa‑

w przewężeniu doliny cieku, oraz zbiornik

nia inwestycji na środowisko i operatem

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

Zbiornik Włocławek
Dorzecze

Wisła

Region wodny

środkowa Wisła

Typ zbiornika

reolimniczny [zbiorniki reolimniczne mają
okres retencji wody mniejszy niż 20 dób, to
zbiorniki bardziej zbliżone do rzek – przy.
autora[

Czas zatrzymania wody
Długość zbiornika
Powierzchnia zbiornika
Powierzchnia zlewni
Głębokość średnia
Głębokość maksymalna

około 5 dni
41 km
59,2 km²
około 171,25 tys. km²
około 5,5 m
do 15 m

Źródło:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

wodnoprawnym, prace nie zostały rozpo‑
częte z uwagi na brak środków finanso‑
wych. Sytuacja zmieniła się w roku 2005,
kiedy to po śnieżnej zimie nastąpiła gwał‑

Zapora ziemna czołowa
Długość

670 m

towna odwilż. W wyniku powodzi uszko‑

Rzędna
korony zapory

60,25 m nNN

dzony został most na drodze powiatowej

Rzędna parapetu po
stronie wody górnej

61,00 m nNN

wej zagrodzie w Gąsewie, brzegi rzeki zo‑

Szerokość w koronie

13 m

stały silnie rozmyte, a uszkodzeniu uległo

Szerokość w podstawie

150 m

Maksymalna wysokość
od dna rzeki

około 20 m

w Kępie Polskiej oraz most przy zabytko‑

wiele domostw. Skutki powodzi usuwano
przez kolejny rok. Między innymi te do‑
świadczenia przyspieszyły budowę zbior‑
nika. W sierpniu 2012 roku marszałek wo‑
jewództwa mazowieckiego wydał decyzję
o przyznaniu pomocy finansowej na reali‑
zację, a już we wrześniu podjęto prace.

Najmniejszymi zbiornikami na terenie po‑

Ubezpieczenie skarp
od wody górnej
Ubezpieczenie skarp
od wody dolnej
Drenaż zapory

płyty żelbetowe z parapetem (1:3)
narzut kamienny i obsiew trawą (1:3; 1:2,5
w dolnej części i 1:5 w górnej części)
żwirowo-kamienny
i częściowo rurowy

Źródło:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

wiatu płockiego są kopane oczka, stawy

49

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim
Zbiornik Stanowo
Powierzchnia zbiornika
wodnego w linii brzegowej

3,24 ha

Średnia głębokość zbiornika

1,50 m

Pojemność zbiornika przy
normalnym poziomie piętrzenia

40 tys. m 3

Pojemność zbiornika przy
maks. poziomie piętrzenia

64 tys. m 3

Długość przegrody dolinowej

114 m

Źródło:
Prezentacja dotycząca zbiornika retencyjnego Stanowo
gmina Bodzanów, 1999–2015

i zagłębienia terenu. Są one ważnym ele‑
mentem zjawiska określanego mianem
małej retencji, a w tym konkretnym przy‑
padku – małej retencji nizinnej. Najogól‑
niej ujmując, mała retencja to gromadze‑

mające na celu poprawę stosunków wod‑

nie wody w niewielkich zbiornikach lub

nych w zlewni, oczyszczenie wód i regula‑

jej podpiętrzanie w korytach mniejszych

cję transportu rumowiska (materiał sta‑

rzek i cieków wodnych, a co za tym idzie –

ły i rozpuszczony transportowany przez

zmniejszanie odpływu wód powierzchnio‑

rzekę)”. Chociaż nierzadko ignorowana,

wych w celu ochrony i odbudowy zasobów

mała retencja ma na co dzień wielkie zna‑

wodnych. Jak zauważa Marian Szałda XIV,

czenie, szczególnie zważywszy na fakt,

często kładzie się nacisk na związane

że w skali kontynentu w kategorii wielko‑

z małą retencją „wydłużenie czasu i dro‑

ści posiadanych zasobów dyspozycyjnych

gi obiegu wody i zanieczyszczeń w zlewni,

Polska jest na jednym z ostatnich miejsc.
Działania wspomagające małą retencję to

Mała retencja to gromadzenie wody
w niewielkich zbiornikach lub jej
podpiętrzanie w korytach mniejszych
rzek i cieków wodnych, a co za tym
idzie – zmniejszanie odpływu wód
powierzchniowych w celu ochrony
i odbudowy zasobów wodnych.

nie tylko budowa niewielkich zbiorników
wodnych i wznoszenie budowli piętrzą‑
cych, lecz także zastępowanie powierzch‑
ni

wybetonowanych

i wyasfaltowanych

powierzchniami biologicznie czynnymi,
jak choćby trawnikami. Dodatkowo ma‑
łej retencji sprzyja tworzenie roślinnych
pasów ochronnych z drzew i krzewów,
zadarnionych pasów w miejscach spływu
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powierzchniowego oraz budowli spo‑

inicjatywy wspomagające proces małej

walniających ów spływ. Inne „narzędzia”

retencji. Zgodnie z informacjami przyta‑

wspomagające to użytki ekologiczne, ta‑

czanymi w Programie ochrony środowi-

kie jak oczka wodne, mokradła, obszary

ska w powiecie płockim na lata 2011–2015

zalewowe. Ważną formą retencji jest jej

z perspektywą do roku 2018 starosta płoc‑

odmiana glebowa, uwarunkowana oczy‑

ki w 2009 roku udzielił pozwolenia na

wiście rodzajem i strukturą gleby. Co cie‑

budowę stawów o łącznej powierzchni

kawe, potencjał retencyjny można rów‑

1,45 hektarów.

nież zwiększać, dokonując odpowiednich
zabiegów

agrarnych

(zwiększanie

udziału

próchnicy w glebie, od‑
powiedni dobór upraw).
Z punktu widzenia rol‑
nictwa mała retencja
jest instrumentem, któ‑
ry może skrócić okresy
suszy

nawet

o 5 dni.

Wody w utworach
trzeciorzędowych
i kredowych
kontaktują się
miejscami ze sobą,
tworząc jeden
wspólny poziom
wodonośny.

Z uwagi na powyższe
zalety władze powiatu płockiego wspierają

Osobny temat w kontek‑

p
Pałac w Łącku nad
jeziorem Łąckie Duże

Lilia złotogłów
(Lilium martagon)
q

ście hydrologii powiatu
płockiego stanowią wody
podziemne. Badania hy‑
drogeologiczne

poczy‑

nione na tym terenie po‑
zwalają wyodrębnić trzy
piętra wodonośne: czwar‑
torzędowe, trzeciorzędo‑
we oraz kredowe i star‑

sze. Wody w utworach trzeciorzędowych
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p
Rozlewisko Wisły

i kredowych kontaktują się miejscami ze

i zlodowaceń południowopolskich. Poziom

sobą, tworząc jeden wspólny poziom wo‑

wodonośny znajduje się tu na głębokości

donośny. Z punktu widzenia gospodarki

75–119 metrów, miąższość piaszczystej

poziom czwartorzędowy stanowi główny

serii wodonośnej dochodzi do 50 metrów,

poziom użytkowy, którego zasoby oceniane

a woda występuje pod ciśnieniem. Na tej

są na 147 tys. m3/d. W ujęciu regionalnym

samej wysoczyźnie poziom czwartorzędo‑

należy zaznaczyć, że na obszarze Pojezierza

wy jest znacznie bardziej reprezentowany.

Dobrzyńskiego

i Wysoczy‑

zny Płońskiej występują dwa
użytkowe poziomy wodono‑
śne. Jak pisze Jacek Bajo‑
rek w Objaśnieniach do mapy
geologiczno‑gospodarczej
Polski 1: 50 000, na północ‑
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Na terenie powiatu
płockiego występują
dwa Główne
Zbiorniki Wód
Podziemnych.

Poziom

wodonośny

znajduje

się

w pia‑

skach i żwirach wod‑
nolodowcowych

lub

rzecznych interglacja‑
łu wielkiego, przykry‑
tych kompleksem glin

ny wschód od Płocka wy‑

zwałowych.

Poziom

stępuje poziom wodonośny

ten najczęściej wystę‑

w piaskach dolin kopalnych, prawdopodob‑

puje na głębokości 35–50 metrów, maksy‑

nie z okresu interglacjału kromerskiego

malna miąższość serii wodonośnej wynosi

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe

zbiornikiem wód porowych, występują‑
cych w osadach trzeciorzędowych, wy‑
różnionych jako Subniecka Warszawska
(na terenie gmin: Wyszogród, Mała Wieś,
Bodzanów, Słupno, Gąbin, Słubice, Łąck).
Wody tych pokładów czerpane są średnio
z głębokości 160 metrów, a ich jakość po‑
zostaje bardzo dobra – odnotowano wystę‑
powanie klas I c, I a i I b. Drugi zbiornik,
oznaczony numerem 220, to zbiornik wód
porowych występujących w pradolinnych

p
Grążel żółty
(Nuphar lutea)

osadach czwartorzędowych, wyróżniony
jako Pradolina Środkowej Wisły. W przy‑
padku tego zbiornika średnia głębokość
ujęć jest znacznie płytsza i wynosi 60 me‑
trów. Uznaje się, że zasoby tego zbiornika
ulegają znacznie szybszemu odnowieniu
około 40 metrów i maleje w kierunku Wisły

w związku z lepszym ich zasileniem z po‑

do kilku metrów. Dalej, na obszarze Kotli‑

wierzchni. Jednocześnie niesie to większe

ny Płockiej czwartorzędowy poziom wodo‑

ryzyko zanieczyszczenia.

nośny występuje w piaszczysto-żwirowych
mazowieckiego,

Omawiając hydrografię obszaru powiatu

zlodowaceń środkowopolskich i północno‑

płockiego, warto poświęcić uwagę kwestii

polskich oraz holocenu. Miąższość piasz‑

stanu wód, a także szerszemu konteksto‑

czystej serii wodonośnej najczęściej wynosi

wi województwa mazowieckiego. W tym

od 10 do 30 metrów. W miarę przybliżania

miejscu odwołamy się do pomiarów wyko‑

się do koryta Wisły bywa mniejsza w związ‑

nanych przez Główny Inspektorat Ochrony

ku z płytkim zaleganiem iłów plioceńskich.

Środowiska w pierwszej dekadzie XXI wie‑

W samej dolinie Wisły poziom wodonośny

ku na terenie Mazowsza. Należy zauważyć,

jest odsłonięty.

że w latach 2000–2007 liczba ścieków emi‑

utworach

interglacjału

Grzybienie białe
(Nymphaea alba)
q

towanych ogółem zmniejszyła się o oko‑
Z punktu widzenia poboru wód na terenie

ło 15%, a liczba ścieków oczyszczanych

powiatu płockiego występują dwa głów‑

w stosunku do ogólnej liczby ścieków wy‑

ne zbiorniki wód podziemnych. Pierwszy

magających oczyszczania zwiększyła się

z nich nosi numer 215 i jest rozległym

o 22%. Mimo pozytywnego trendu potrzeby
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proces naturalny, antropopresja sprawia,

Chociaż sama eutrofizacja stanowi proces
naturalny, antropopresja sprawia, że ów
proces przyspiesza w niekontrolowanym
tempie. Do presji człowieka zalicza się przede
wszystkim zrzut ścieków przemysłowych
i komunalnych oraz intensyfikację rolnictwa.

że ów proces przyspiesza w niekontrolo‑
wanym tempie. Do presji człowieka zalicza
się przede wszystkim zrzut ścieków prze‑
mysłowych i komunalnych oraz intensyfi‑
kację rolnictwa. Skrajne stadium eutrofi‑
zacji to politrofia, a nawet hypertrofia. Taki
stan charakteryzuje się niemal całkowitym
zanikiem organizmów wyższych poza cien‑

w zakresie polepszania czystości wód są

ką wierzchnią warstwą wody, która jest

wciąż duże. Ważnym powodem zanieczysz‑

natleniana. Według badań Głównego In‑

czania środowiska wodnego jest problem,

spektoratu Ochrony Środowiska w latach

który wyraźnie dotyka powiatu płockiego,

2004–2007 zjawisko eutrofizacji wystąpiło

a mianowicie

sanitacja

w około 78% badanych punktów (główne

obszarów wiejskich. Nie zawsze udaje się

wskaźniki: azot Kjeldahla, ogólny węgiel

zsynchronizować proces wodociągowania

organiczny i fosfor ogólny). Eutrofizację

wsi z równoczesną budową sieci kanaliza‑

odnotowano także we wszystkich punktach

cyjnej, co w efekcie prowadzi do powstania

pomiarowych na Skrwie Lewej i Prawej

dużej liczby ścieków, które często w stanie

oraz u ich ujść do Wisły. Rejony Płocka są

surowym trafiają do odbiorników. Na liczne

w województwie obok Warszawy i Siedlec,

zanieczyszczenia składają się dostarczane

jednymi z najbardziej narażonych na to

przez spływ powierzchniowy pozostałości

zjawisko.

niedostateczna

środków ochrony roślin, pochodzące z pól.
Kalina (Viburnum)
q

Prócz ścieków komunalnych i rolniczych

Podsumowując temat jakości wód oraz ich

wody powierzchniowe powiatu narażone

zasobów, warto przytoczyć dane ilościowe

są na emisję ścieków ze źródeł przemy‑

dotyczące zużycia wody w powiecie płoc‑

słowych. Udział w pogarszaniu stanu wód

kim. Z badań przeprowadzonych przez

mają zanieczyszczenia ropopochodne z te‑

GUS w 2015 roku wynika, że średnie zuży‑

renów fabrycznych, dróg i miast.

cie wody z wodociągów w gospodarstwach
domowych w powiecie wyniosło ogółem
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Pośród zjawisk, które mogą niepokoić,

4516 dam3 (dekametr sześcienny = tysiąc

jest eutrofizacja, czyli proces wzbogacania

metrów sześciennych) oraz 40 m3 w prze‑

zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne.

liczeniu na jednego mieszkańca. Obok po‑

W konsekwencji wzrasta żyzność wód (tzw.

wiatu żuromińskiego oraz sierpeckiego to

trofia). Chociaż sama eutrofizacja stanowi

najwyższe wskaźniki zużycia na Mazowszu.

Środowisko geograficzne – wody powierzchniowe
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Szlakiem ekologii w Powiecie Płockim

CHARAKTERYSTYKA
ROŚLINNOŚCI

Przylaszczka pospolita –
z łaciny Hepatica nobilis,
dawniej była znana pod
nazwą podlaszczka, trojanek
szlachetny, ziele wątrobne
i wietrznica.

Pod względem roślinności tereny powiatu płockiego, mimo stosunkowo
niewielkiej pokrywy leśnej, charakteryzują się dużą różnorodnością. Jest ona
wynikiem urozmaiconej rzeźby terenu, wód płynących i zbiorników wodnych,
podłoża wykształconego na skale macierzystej, klimatu oraz mikroklimatu.
Każdy z wymienionych czynników oddziałuje na szatę roślinną, będąc wzajemnie
przez nią kształtowanym. W istotnym stopniu presję na współczesny skład
gatunkowy roślinności powiatu płockiego wywiera człowiek. Jest to zarówno
wpływ negatywny, jak i pozytywny, mający na celu ochronę i odbudowę. Nie
ulega wątpliwości, że powiat ma charakter rolniczy i przewaga tej gałęzi
gospodarki nad innymi (według danych GUS z 2014 roku ponad połowa
aktywnych zawodowo mieszkańców jest zatrudniona w rolnictwie, a struktura
ta nie zmieniła się od 2010 roku), a struktura ta nie uległa zmianie od 2010 roku)
znajduje odzwierciedlenie w tutejszej roślinności.
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Siecień

Nowy Duninów

Gostynin

Dobrzyń nad Wisłą

Brudzeń
Duży

Szczawin

Dobrzyków

PŁOCK

Gąbin

Gozdowo

Sanniki

Słupno

Słubice

Radzanowo

Drobin

grąd subkontynentalny, odmiana środkowopolska, seria żyzna
świetlista dąbrowa, postać niżowa
kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe
kontynentalny bór sosnowy, odmiana sarmacka
wody powierzchniowe
granica powiatu
Według Jana Marka Matuszkiewicza
Potential natural vegetation of Poland, Warszawa 2008

Łąck

Sikórz

olsy środkowoeuropejskie
nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe
nadrzeczne łęgi jesionowo-wiązowe
niżowy łęg jesionowo-olszowy
grąd środkowoeuropejski, odmiana kujawska, seria uboga
Mochowo
grąd środkowoeuropejski, odmiana kujawska, seria
żyzna
grąd subkontynentalny, odmiana środkowopolska, seria uboga

Kępa Polska

Bodzanów

Wyszogród

Mała Wieś

Bulkowo

Góra

Raciąż

Charakterystyka roślinności
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CHARAKTERYSTYKA
ROŚLINNOŚCI
SIEDLISKA

Dąbrowa świetlista
to jedno ze zbiorowisk
zanikających w Polsce.
Ich istnienie ma charakter
antropologiczny i historycznie
wiąże się z wypasem zwierząt
hodowlanych w lasach.

Przystępując do omówienia siedlisk, poświęcimy szczególną uwagę potencjalnej
roślinności naturalnej powiatu płockiego i podkreślimy za dr Anną KowalskąXV,
że poprzez wskazanie typu roślinności potencjalnej można określić biologiczną
specyfikę siedliska. Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej
rozumie się hipotetyczny stan roślinności, jaki mógłby wystąpić na drodze
naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka
ustały, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać
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dane warunki środowiskowe. Stan ów opisuje się na
podstawie aktualnego i rzeczywistego rozkładu siedlisk,
z uwzględnieniem stopnia przekształcenia środowiska,
którego źródłem jest człowiek. Warto podkreślić, że
potencjalna roślinność naturalna nie jest jednoznaczna
z roślinnością pierwotną.
Jednym z najbardziej uznanych współcze‑

równoległym do Wisły, na zachód od Wyszo‑

snych opracowań na ten temat, odnoszą‑

grodu, występują świetliste dąbrowy w od‑

cych się do terytorium Polski, jest publika‑

mianie charakterystycznej dla niżu. Zbioro‑

cja profesora Jana Marka Matuszkiewicza

wiska te wykształcają się na umiarkowanie

Potential natural vegetation
of

Poland XVI.

Analizując

mapę potencjalnej roślin‑
ności

naturalnej,

stwo‑

rzoną przez prof. Matusz‑
kiewicza, zauważymy, że
tereny powiatu płockiego
rozciągające się na północ
od prawego brzegu Wisły
pokrywają

Na dużych połaciach
w okolicach Płocka,
Wyszogrodu,
Bulkowa, Drobina
i Radzanowa
występują grądy
subatlantyckie serii
żyznej.

w przewadze

żyznych,

stosunkowo

suchych glebach bru‑
natnych

kwaśnych,

z dominacją dębu bez‑

6

Siedlisko eutroficzne – siedlisko o dużej zawartości składników odżywczych
dla roślin. Siedlisko mezotroficzne
charakteryzuje się z kolei umiarkowaną zasobnością w składniki odżywcze
(pośrednie pomiędzy eutroficznym
i oligotroficznym).

7

Proces glejowy – proces glebotwórczy
polegający na biochemicznej redukcji niektórych związków mineralnych
w warunkach ograniczonego dostępu
do tlenu. Powodem jest nadmierne
uwilgotnienie gleby (nieraz jej całkowite zalanie wodą). W wyniku reakcji
redoks (redukcji i utleniania) w glebie
pojawiają się barwne zmiany materiału
glebowego.

szypułkowego oraz sta‑
łą naturalną domieszką
sosny w drzewostanie.
W runie

świetlistych

dąbrów prawie zawsze
napotyka się gatunki

zbiorowiska grądów subatlantyckich. Ta do‑

światło- i ciepłolubne. Na środkowym od‑

minacja nie powinna dziwić, zważywszy na

cinku pasa naśladującego przebieg koryta

fakt, że zbiorowiska te są charakterystycz‑

Wisły oraz w sąsiedztwie Brudzenia Dużego

ne dla obszarów młodoglacjalnych, głównie

p
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
q

fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego.
To siedliska eutroficzne6, świeże, słabo wil‑
gotne, z płytkim poziomem wód gruntowych
i wyraźnymi procesami glejowymi7. Na du‑
żych połaciach w okolicach Płocka, Wyszo‑
grodu, Bulkowa, Drobina i Radzanowa wy‑
stępują grądy subatlantyckie serii żyznej.
Na pozostałych obszarach północnego po‑
wiatu jest to odmiana uboga. W północno‑
-wschodniej części powiatu oraz na odcinku
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położonych na północ. W tej części regio‑
nu grądy śródatlantyckie ograniczone są
jedynie do terenów wschodnich (okolice
Słubic oraz na południe od Gąbina). W cen‑
tralnej części przeważają bory mieszane
sosnowo‑dębowe, które ustępują dominu‑
jącym w części zachodniej borom sosno‑
wym odmiany sarmackiej. Stanowią one
zbiorowiska o kontynentalno-borealnym
charakterze, występujące na ubogim pod
względem troficznym podłożu piaszczy‑
p
Turzyca palczasta
(Carex digitata)

występują duże zbiorowiska borów sosno‑

stym. Miejscami, w szczególności w do‑

wych, w szczególności kontynentalne bory

linach rzek, widoczne są olsy – bagienne

mieszane, z udziałem w drzewostanie so‑

lasy z dominującą olszą czarną, wykształ‑

sny oraz dębu, nawiązujące florystycznie

cone na glebach torfowych w bezodpływo‑

i siedliskowo zarówno do borów sosnowych,

wych zagłębieniach terenu. W przypadku

jak i zbiorowisk ciepłolubnych dąbrów oraz

olsu głównym czynnikiem siedliskotwór‑

ubogich grądów. Doliny rzek są zdomino‑

czym jest zasilanie przez wody opadowe

wane przez niżowy łęg jesionowo‑olszowy.

przy niskim poziomie wód gruntowych lub

To eutroficzny, higrofilny las z dominacją ol‑

przez wysoko stojące wody gruntowe.

szy czarnej i domieszką jesionu, wykształ‑

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
q

cający się na siedliskach lekko zabagnio‑

Potencjalna roślinność naturalna opisuje

nych, w wąwozach wolno płynących cieków

ekologiczną specyfikę siedlisk w stanie ta‑

wodnych. W jego runie często napotkać

kim, w jakim się one w danym momencie

można roślinność zielną z gatunkami szu‑

znajdują, czyli z uwzględnieniem wszyst‑

warowymi. Wyjątek wśród nadrzecznych

kich istotnych i trwałych przekształceń

terenów stanowią doliny Wisły oraz Skrwy

w siedlisku, wprowadzonych przez czło‑

Prawej, zajęte przez nadrzeczne łęgi wierz‑

wieka. Dlatego zidentyfikowanie położe‑

bowo-topolowe. Są one typowe dla terenów

nia poszczególnych zbiorowisk roślinności

periodycznie zalewanych i obszarów piasz‑

było takie ważne.

czystych aluwiów większych rzek niżowych.
Przejdźmy do szerszego omówienia cha‑
po‑

rakterystyki poszczególnych siedlisk. Ich

wiatu położonych na południe od lewo‑

monitoringiem w Polsce zajmuje się m.in.

brzeżnej Wisły wyraźnie różni się od tych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Roślinność
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potencjalna

terenów

Charakterystyka roślinności – siedliska

Także Główna Dyrekcja Ochrony Środowi‑

w przypadku grądów subatlantyckich jest

ska oraz jej regionalne oddziały prowadzą

zazwyczaj bardzo ubogaXVII. W odmianie

badania na ten temat. W niniejszym opra‑

serii żyznej napotyka się czartawę pospo‑

cowaniu powołujemy się na dane obu tych

litą, kostrzewę olbrzymią, złoć żółtą i małą

instytucji.

oraz ziarnopłon wiosenny. Odmianę ubogą
rozpoznać można natomiast po borówce

Definicja siedliska grądu subatlantyckiego

czarnej i siódmaczku leśnym.

(Stellario carpinetum) niemal idealnie po‑
krywa się z zespołem roślinnym o tej sa‑

Siedliska ciepłolubnych dąbrów (Quer-

mej nawie. Klasyczny grąd subatlantycki to

cetalia

las dębowo-grabowy, niekiedy z domiesz‑

są z występowaniem zespołów dąbrów

ką buka. Typowe miejsca jego występowa‑

świetlistych. Lasy te charakteryzują się

nia to dna i zbocza dolin średnich i małych

luźnym zwarciem drzewostanu i umiar‑

rzek oraz strumieni, a także zbocza mis

kowanie bujną warstwą podszytu. Bogaty

jeziornych – miejsca o stosunkowo chłod‑

skład gatunkowy obserwuje się szczegól‑

niejszym i bardziej cienistym mikrokli‑

nie w warstwie podszytu, reprezentowanej

macie względem otoczenia. Popularnym

przez rośliny lasów liściastych, borów, łąk

miejscem występowania są również wznie‑

czy muraw kserotermicznych. Siedliska te

sienia morenowe. Prócz dobrych gleb typu

związane są z przepuszczalnym, suchym

brunatne właściwe, mady brunatne i de‑

i ciepłym podłożem. Przeważnie wystę‑

luwialne próchniczne, grąd subatlantycki

pują na glebach brunatnych, rdzawych

rozwija się również na ubogich glebach

pubescenti-petraeae)

związane

p
Lipa (Tilia)

8

Zielna warstwa roślin zespołu grądu
subatlantyckiego – jej przedstawicielami są m.in.: gwiazdnica wielkokwiatowa, podagrycznik pospolity, zawilec
gajowy, turzyca palczasta, przylaszczka
pospolita, perłówka zwisła, wiechlina
gajowa, przytulia (marzanka) wonna,
nerecznica samcza, gajowiec żółty, prosownica rozpierzchła, zerwa kłosowa,
fiołek leśny.

Zawilec gajowy
(Anemone nemorosa)
q

rdzawych brunatnych, płowych bielico‑
wanych, a także brunatnych kwaśnych.
W drzewostanie przeważają grab, dąb
szypułkowy i buk, rzadziej lipa drobno‑
listna, klon pospolity i jesion. W warstwie
krzewów napotkać można leszczynę i su‑
chodrzew pospolity. Warstwa zielna jest
reprezentowana przez bogactwo gatunków
drobnej flory. Pośród licznych przedsta‑
wicieli wymienić należy gwiazdnicę wiel‑
kokwiatową, podagrycznika pospolitego,
zawilca gajowego, turzycę palczastą czy
przylaszczkę pospolitą8. Warstwa runa
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zalewanych wodami rzek, odznaczających
się wysokim poziomem wód gruntowych,
o genezie bagiennej i aluwialnej. Podtyp
jesionowo-olszowy jest charakterystyczny
dla źródlisk i dolin małych cieków. Typowe
gatunki roślin to olszyna czarna i jesion
wyniosły. Warstwę krzewów budują jesion,
czeremcha, leszczyna, jarzębina i porzecz‑
ka dzika. W bujnej warstwie zielnej wystę‑
pują podagrycznik zwyczajny, zawilec żółty,
wietlica samicza, turzyca długokłosa i od‑
ległokłosa oraz wiele inny gatunków roślin,
jako że ta warstwa łęgów jest nader bogata.
p
Dzwonek
brzoskwiniolistny
(Campanula
persicifolia)

brunatniejących, rędzinach, glebach pło‑
wych i naskalnych. Mikroklimat, podobnie

Olsy (Carici elongatae-Alnetum) to eutro‑

jak podłoże, jest ciepły i suchy. W drze‑

ficzne i mezoeutroficzno-eutroficzne lasy

wostanie występują głównie dąb szypuł‑

bagienne, związane z miejscami okreso‑

kowy

W warstwie zielnej sie‑
dliska, do której dociera
dużo światła, występuje
pięciornik biały, dzwo‑
nek

brzoskwiniolistny

oraz miodunka wąsko‑

9

Torfowisko niskie – torfowisko zasilane
głównie wodami podziemnymi i wodami
rzecznymi, zwykle bogate w biogeny.
Nazwa pochodzi od charakteru morfologicznego terenu, na którym powstają – są to obniżenia terenu, doliny
rzek, strumieni, starorzecza. Wody docierają do torfowiska niskiego na dwa
sposoby – jako wody rzeki lub strugi,
albo jako wody przesączające się.
Torfowisko wysokie – nazywane też
mszarem, powstaje w wyniku narastania złoża torfowego i odcięcia jego roślinności od wód gruntowych. Torfowisko wysokie zasilane jest jedynie przez
wody opadowe, co sprawia, że ma silnie
kwaśny odczyn i zawiera bardzo składników odżywczych.
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wo podtapianymi przez

i bezszypułkowy.

W drzewostanie
przeważają: grab,
dąb szypułkowy
i buk, rzadziej lipa
drobnolistna, klon
pospolity i jesion.

wody gruntowe. Często
są to tereny po prostu
zabagnione,

natomiast

warunkiem jest zmienny
poziom wody. W podłożu
zazwyczaj znajdują się

listna, jaskier wielko‑

pokłady torfów niskich

kwiatowy,

lub przejściowych9. Rza‑

miodownik

melisowaty, pierwiosnek lekarski, konwa‑

dziej siedlisko związane jest z glebami mur‑

lia majowa i dziurawiec skąpolistny.

szowymi na piaskach i madach rzecznych
(przeważnie gleby murszowo
‑mineralne,

Siedliska łęgów wierzbowych, topolowych,

murszowe, mułowo‑murszowe, murszowo

olszowych

(Salicetum al-

‑glejowe). Niebezpieczeństwem dla olsu

bae, Populetum albae, Alnenion glutinoso

jest nadmierne przesuszenie, które może

‑incanae) obejmują lasy olszowe, jesio‑

prowadzić do degeneracji ekosystemu. Jed‑

nowe, wierzby białej i kruchej oraz topoli

noczesne zbytnie uwodnienie w dłuższym

białej i czarnej. Wykształcają się na glebach

okresie, spowodowane np. przez budowę

i jesionowych

Charakterystyka roślinności – siedliska

TORFOWISKO NISKIE
NA BRZEGACH JEZIORA

bobrzej tamy, też może doprowadzić do
przekształceń (i powstania tzw. rozlewiska
wodnego z olszą). Charakterystyczną ce‑
chą olsu jest kępkowo-dolinkowa struktura.
Kępki to wielopniowe odrośla olszy, na któ‑

woda

(I)

rych rozprzestrzenia się typowa roślinność
bagienna.

ROZLEGŁE TORFOWISKA NISKIE
różnorodna i bujna flora

Powstawanie torfowisk
wysokich
(II)

Torfowiska mogą tworzyć się w głębi lądu,
w nisko położonych zagłębieniach, pod wa‑

TORFOWISKO WYSOKIE

runkiem że szybkość powstawania osadów

uboga roślinnoSć

jest większa niż szybkość parowania wody.
Torf jest nieprzepuszczalny, więc jego aku‑
mulacja stopniowo hamuje odpływ wody. Ce‑
cha ta pozwala torfowiskom na utrzymanie
zbiornika wodnego, niezależnie od otacza‑

(III)

jącego je terenu. W związku z tym poziom
wody podnosi się, wraz z pogrubianiem się

TORFOWISKO WYSOKIE

bardzo uboga i karłowata roślinność

warstwy torfu, wynosząc powierzchnię ba‑
gna ponad poziom otaczającego je gruntu.
Obecnie uważa się że torfowiska wysokie

sadzawki

warstwa torfu

były bardzo ważne w procesie powstawania
węgla w zapisie zdarzeń geologicznych.

Powstawanie torfowiska wysokiego:
(I) w zagłębieniu powstaje jezioro, z uno‑

(IV)

torfowiska
wysokie

torfowiska
niskie

starsze
osady

szącą się na powierzchni martwą roślin‑
nością pokrywającą je coraz bardziej, od

(III I IV) powierzchnia bagna stopniowo się

strony brzegów;

wznosi poprzez nagromadzanie się torfu,

(II) tworzy się bagno, poprzez zapełnie‑

czemu towarzyszy ubożenie roślinności.

nie jeziora torfem i pokrycie go bujną
roślinnością:
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CHARAKTERYSTYKA
ROŚLINNOŚCI
LASY

Dąbrowa Łącka –
rezerwat, na którego
bogactwo składają się m.in.
ponad 150-letni drzewostan
dębu szypułkowego i ponad
80-letni drzewostan dębu
bezszypułkowego.

Lasy powiatu płockiego, podobnie jak innych części Polski, dzielą się
na lasy publiczne i prywatne. Lasy publiczne stanowią własność Skarbu
Państwa (obszary te zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
„Lasy Państwowe”, jednostki ochrony przyrody oraz pozostałe jednostki
organizacyjne, np. Agencję Nieruchomości Rolnych) oraz własność gmin.
Lasy prywatne stanowią własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych
i spółdzielni produkcji rolniczej. Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, jest ona
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znacznie szersza i z oczywistych względów poznana. Dla
celów statystycznych przyjmuje się, że powierzchnia
gruntów leśnych obejmuje powierzchnię lasów oraz
gruntów związanych z gospodarką leśną.
Do powierzchni lasów zalicza się grun‑

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez

ty o zwartej powierzchni co najmniej

GUS w roku 2013 w powiecie płockim było

0,1 hektara, pokryte roślinnością leśną

31 437 hektarów gruntów leśnych (w tym

(powierzchnia zalesiona) oraz przejścio‑

30 813 ha samych lasów). Dla porówna‑

wo pozbawione roślinności leśnej (zrę‑

nia w całym województwie mazowieckim

by,

halizny,

płazowi‑

ny, plantacje choinek
i krzewów oraz poletka
łowieckie). Są to grun‑
ty

przeznaczone

do

produkcji leśnej lub
wchodzące w skład
rezerwatów
i parków

przyrody

narodowych

albo wpisane do reje‑
stru zabytków.

Zgodnie z danymi
udostępnionymi
przez GUS w roku
2013 w powiecie
płockim było
31 437 hektarów
gruntów leśnych
(w tym 30 813 ha
samych lasów).

było 829 398 hektarów,
a w sąsiednich

powia‑

p
Lasy Gostynińskie

Borówka czarna
(Vaccinium myrtillus
q

tach płońskim i gosty‑
nińskim – odpowiednio
po 18 920 i 14 105 hek‑
tarów. Jednocześnie le‑
sistość kształtuje się na
poziomie 17%. Jest to
relatywnie niski wskaź‑
nik, jeśli porównać go
z powiatem przasnyskim
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granice regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
granice nadleśnictw
siedziby nadleśnictw
drzewa lub zespoły drzew pomnikowych
wybrane drzewa pomnikowe z nazwami
obszary leśne; zespoły drzew, drzewa pojedyncze
łąki
NADLEŚNICTWO

R

I
UN

U

W

TO

SKRWILNO

wody
rzeki; kanały
bagna, tereny podmokłe
granica powiatu
drogi
miasta, miejscowości
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p
Jałowiec (Juniperus)

(30%) lub wyszkowskim (32%). Na terenie

z nich istotnie dominują nad pozostałymi.

powiatu znajdują się trzy nadleśnictwa:

Są to bór mieszany świeży (3454 ha), las
mieszany świeży (3272

Płock, Łąck i Gostynin,
z czego tereny Nadle‑
śnictwa Płock zajmują
największą część po‑
wiatu. Jego lasy tworzy
dziewięć dużych kom‑
pleksów o powierzchni
od 200 do 2000 hekta‑

Najliczniej
występujące drzewa
to: sosna (74%),
olcha (10%),
dąb (8%)
oraz brzoza (8%).

rów (łącznie 7060 ha)
Brzoza (Betula)
q

ha)

oraz

bór

świe‑

ży (2766 ha). Znacznie
mniejszy

udział

mają

typy takie jak las świe‑
ży, las wilgotny oraz
las mieszany wilgotny.
W strukturze

wiekowej

przeważają drzewa sa‑

i 560 kompleksów o powierzchni poniżej

dzone po II wojnie światowej – w III i IV

200 hektarów, rozproszonych na obszarze

klasie wieku. Pozostałe dwa nadleśnictwa

2384 km2. W składzie gatunkowym drze‑

w mniejszym stopniu pokrywają się z za‑

wostanu nadleśnictwa dominuje sosna

sięgiem granic powiatu, dlatego ograni‑

– jej udział to około 74%. Kolejno najlicz‑

czymy się do odnotowania, że na terenach

niej występujące drzewa to: olcha (10%),

obu istnieje supremacja sosny nad po‑

dąb (8%) oraz brzoza (8%). W ujęciu funk‑

zostałymi gatunkami, a siedliska borowe

cjonalnym trzy czwarte lasów należy do

przeważają nad leśnymi.

grup ochronnych. Pozostała część to
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lasy gospodarcze (24%) i rezerwaty (2%).

Przechodząc do uogólnionej charaktery‑

Analizując typy siedliskowe lasów Nadle‑

styki lasów powiatu płockiego, warto za‑

śnictwa Płock, należy zaznaczyć, że trzy

uważyć, że są położone w zasięgu dwóch
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Krainy III

obfituje w borówkę, konwalię, a także mali‑

Mazowiecko
‑Podlaskiej oraz Krainy IV

nę. Kompleksy boru mieszanego świeżego

Wielkopolsko-Pomorskiej. Tutejsze kom‑

rozwijają się na piaskach słabo gliniastych,

pleksy leśne rosną głównie na ubogich gle‑

na których poziom próchnicy wynosi kilka

bach bielicowych i rdzawych, w uproszcze‑

centymetrów i posiada odczyn kwaśny. Po‑

niu na piaskach różnoziarnistych, głębokich

zostałe kompleksy to lasy liściaste i miesza‑

i świeżych o cienkiej warstwie kwaśnej

ne, skupione w rejonie dolin i na gruntach

próchnicy typu mor10. Przeważające typy

podmokłych. Do najbardziej zagrożonych

siedliskowe to bór świeży i mieszany. Drze‑

drzewostanów należą olchowe, dotyka je

wostan pierwszego z nich tworzy sosna

bowiem wspomniane wcześniej zagrożenie

z pojedynczą domieszką brzozy. Warstwy

– osuszanie i obniżanie poziomu wód grun‑

dolnej drzewostanu praktycznie brak, zaś

towych. Najwyższą lesistością w powiecie

w skład ubogiego podszytu boru świeżego

mogą poszczycić się gminy Nowy Duninów

wchodzą: jałowiec, kruszyna i jarzębina.

(ponad 70% powierzchni gminy), a zaraz po

W runie występują: widłoząb kędzierzawy,

niej Łąck (około 50% powierzchni gminy).

rokiet gałązkowy i błyszczący. Popularnym

Najuboższa pod tym względem jest rolni‑

gatunkiem runa jest też borówka czerni‑

cza gmina Radzanowo – zaledwie 2,4% jej

ca11. W przypadku boru mieszanego świe‑

powierzchni pokrywają lasy. Lasy gminy

żego gatunkiem dominującym jest również

Duninów zasługują na szczególną uwagę

sosna, rzadziej towarzyszą jej także świerk,

nie tylko z uwagi na swój rozmiar, ale także

dąb, buk i jodła. W poszycie napotkać moż‑

na bogactwo występujących tu gatunków.

na kruszynę, leszczynę i jarzębinę. Runo

Mimo stosunkowo słabych gleb obserwuje

krain

przyrodniczo-leśnych:

p
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

10

Mor – typ próchnicy leśnej o małej
aktywności rozkładu materii organicznej, powstały przy przewadze działania
grzybów, w warunkach ubogich w zasady i składniki pokarmowe, z resztek
zwierzęcych i roślinnych opornych na
rozkład, głównie z mchów, gatunków
wrzosowatych i igliwia.

11

Borówka czernica – nazywana jest
również jagodą, czarną jagodą i czernicą. To krzewinka osiągająca wysokość
15–30 centymetrów. Mimo niewielkiego
wzrostu, jedna roślinka może zajmować
powierzchnię nawet kilku metrów kwadratowych, a jej kłącze rozpościerać się
pod ziemią na długości 5,5 metra. Borówka nie ma wielkich wymagań siedliskowych, występuje miejscami masowo
od niżu po wysokie stanowiska górskie.
Jednak sama ma duży wpływ na otoczenie – na ubogich siedliskach sprzyja
wykształcaniu się próchnicy, a dodatkowo zwarty „koc”, którym pokrywa gleby,
chroni je przed nadmiernym przesuszaniem w wyniku ekspozycji na słońce.
Jest ponadto ważna dla bytowania licznych mikroorganizmów, owadów, ptaków (bażant, głuszec) i ssaków (nornica,
zając i niedźwiedź).

t

Leszczyna (Corylus)

71

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

p
Kruszyna pospolita
(Frangula alnus)

się sukcesywne zwiększanie różnorodności

często brzoza brodawkowata, rzadziej dąb,

fauny. „Jest to rezultat zjawiska określone‑

jesion, grab czy lipa drobnolistna. W miej‑
scach o wysokim po‑

go jako wędrówki roślin.
Polega ono na przemiesz‑
czaniu się nasion, czemu
sprzyjają wiatry. Łączna
liczba występujących na
tym terenie gatunków ro‑
ślin naczyniowych, obej‑
mujących kwiaty i paprot‑
niki, sięga pół tysiąca.
Jest to znacznie więcej

W miejscach
wilgotnych pojawiają
się czeremchy
i leszczyny. Runo
bogate jest w mchy,
borówki, konwalie,
a nawet chrobotka
reniferowego.

niż na innych obszarach

12

Chrobotek reniferowy – mimo powszechnego występowania ten gatunek grzyba od 2004 roku objęty jest w
Polsce ochroną częściową. Chociaż jego
nazwa sugeruje, że stanowi przysmak
reniferów, w rzeczywistości jest przez
nie niechętnie zjadany z powodu gorzkiego smaku.

72

ziomie wód gruntowych
napotkać można olchy.
Do rzadkości należą
zaś, popularne niegdyś,
wiązy – polny i gór‑
ski oraz wierzba. Jan
Nycek wskazał (Płock
2014), że podszyt bar‑
dziej suchych stano‑
wisk borowych składa

kraju położonych w zbliżonej strefie kli‑

się z jałowców pospolitych, leszczyn, dzikiej

matycznej”XVIII. W lasach Nowego Dunino‑

jabłoni i kruszyny. W miejscach wilgotnych

wa podstawowym gatunkiem jest sosna,

pojawiają się czeremchy i leszczyny. Runo

która świetnie przyjmuje się na tutejszych

bogate jest w mchy, borówki, konwalie,

glebach. Warto przypomnieć, że bory du‑

a nawet chrobotka reniferowego12.

ninowskie to część rozległej niegdyś pusz‑
czy gostynińskiej. Sośnie towarzyszy dość
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Najwyższą lesistością w powiecie mogą
poszczycić się gminy Nowy Duninów (ponad
70% powierzchni), a zaraz po niej Łąck
(około 50% powierzchni). Najuboższa
pod tym względem jest rolnicza gmina
Radzanowo – zaledwie 2,4% jej powierzchni
pokrywają lasy.

Podsumowując zagadnienie lasów powia‑

na temat danego lasu oraz wytyczne

tu płockiego, zwróćmy uwagę na fakt, że

co do postępowania z nim. Są użytecz‑

od 1 stycznia 2004 roku nadzór nad go‑

ne zarówno dla właścicieli, Starosty, jak

spodarką leśną w lasach niestanowiących

i nadleśnictw. Warto podkreślić, że choć

własności Skarbu Państwa w omawianym

areał lasów powiatu płockiego znacząco

regionie sprawuje Starosta Płocki. W pro‑

się nie zwiększa, to ogólny stan sanitar‑

wadzeniu gospodarki leśnej niezbędne

ny i zdrowotny lasów prywatnych jest do‑

są uproszczone plany urządzania lasu.

bry. Dokłada się też licznych starań, aby

Takie plany, dzięki finansowaniu ze środ‑

roztaczać nad nimi jak najskuteczniejszą

ków powiatu z udziałem Wojewódzkiego

ochronę przeciwpożarową.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo‑

Jarzębina
(Sorbus aucuparia)
q

darki Wodnej w Warszawie, powstały dla
wszystkich lasów prywatnych. Plany te
opracowano dla wszystkich lasów o ob‑
szarze co najmniej 10 hektarów, stano‑
wiących zwarty kompleks leśny. Zawie‑
rają one skrócony opis i ocenę stanu lasu
oraz cele i zadania dotyczące gospodarki
leśnej. W uproszczeniu to zbiór najważ‑
niejszych, zinwentaryzowanych informacji
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CHARAKTERYSTYKA
ROŚLINNOŚCI
FLORA

Lilia złotogłów (Lilium
martagon)– zwabia owady
dużymi i barwnymi kwiatami
oraz zapachem, szczególnie
intensywnym wieczorem i nocą.
Dostęp do nektaru mają
tylko motyle (jako owady
długotrąbkowe).

Liczne wskazówki co do składu gatunkowego flory powiatu płockiego zostały
przedstawione w podrozdziale dotyczącym lasów. To bowiem w głównej mierze
lasy, wody, rolniczy charakter użytkowania, a także położenie w zasięgu
mezoregionów – Pojezierza Dobrzyńskiego, Wysoczyzny Płońskiej, Kotliny
Warszawskiej i Płockiej, a także Równiny Kutnowskiej – warunkują obraz
współczesnej roślinności omawianych terenów.
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Dodatkowo powiat płocki położony jest na sty‑

W rejonie Skrwy Prawej odznaczają się

ku trzech krain geobotanicznych należących

krajobrazy lasów iglastych i lasów miesza‑

do Podprowincji Środkowoeuropejskiej Wła‑

nych. W południowo‑zachodniej części po‑

ściwej (Jan M. Matuszkiewicz, Mapa Regio-

wiatu widoczne są krajobrazy lasów liścia‑

nów Geobotaicznych Polski). Od zachodu jest

stych, mieszanych i iglastych, z przewagą

to Kraina Chełmińsko
‑Dobrzyńska, w czę‑

tych ostatnich. Ku południowemu wchodo‑

ści

wschodniej i południowo

wi krajobraz na powrót przechodzi w pola

‑wschodniej – Kraina Północnomazowiecko

uprawne. Na wydłużonych fragmentach

‑Kurpiowska, w południowej Kraina

terenu w rejonie doliny Wisły widoczne

Południowomazowiecko
‑Podlaska. Ów po‑

są krajobrazy odkrytych piasków i wydm

dział jest zbieżny z jednostkami wyodręb‑

śródlądowych. Podsumowując informacje

nionymi z uwagi na geomorfologię terenów

na temat krajobrazów powiatu płockiego,

powiatu i miejsc je okalających.

a także wiadomości z poprzednich roz‑

centralnej,

p
Szczawik zajęczy
(Oxalis acetosella)

działów, łatwo zauważyć, że mniej prze‑
roz‑

kształcona roślinność skupiona jest w za‑

gatunków

chodniej i południowej części powiatu oraz

roślin stanowi Mapa Krajobrazowa Polski

na terenach nadrzecznych. Towarzyszy ona

Komentarz
mieszczenia

dla

przestrzennego

poszczególnych

1:500 000, opracowana przez Wydawnictwo
Kartograficzne Daunpol (obecnie Euro Pi‑
lot Sp. z o.o.) na zlecenie Głównego Urzę‑
du Geodezji i Kartografii. Jak widać na
fragmencie mapy zamieszczonym na na‑
stępnej stronie, na terenach położonych
na północ od Wisły krajobrazy pól upraw‑

W rejonie Skrwy Prawej odznaczają
się krajobrazy lasów iglastych i lasów
mieszanych. W południowo‑zachodniej
części powiatu widoczne są krajobrazy
lasów liściastych, mieszanych i iglastych,
z przewagą tych ostatnich.

nych wyraźnie dominują nad pozostałymi.
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Według Jana Marka Matuszkiewicza,
Geobotanical regionalization of Poland, IGiPZ PAN, Warszawa 2008
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kompleksom leśnym i nieużytkom rolnym.
W tych miejscach bogactwo florystyczne
jest największe, a wybrane obszary na tyle
cenne, że objęto je ochroną.

Przyjrzymy się bliżej miejscom, które wy‑
różniają się na terenie powiatu ze względu
na skład gatunkowy, jego unikalność lub
nietypowość. Na szczególną uwagę zasłu‑
guje przede wszystkim bogactwo roślin‑
ności terenów nadrzecznych. Przykładem
może być flora rezerwatu leśnego „Bru‑

lilia złotogłów i śnieżyczka przebiśnieg.

dzeńskie Jary”, położonego na północnym

Obie te rośliny objęte są ochroną ścisłą.

zachodzie powiatu, na obszarze gminy Bru‑

Nim roztoczono nad nimi prawną opiekę,

dzeń Duży. Ochroną objęto tu skarpy rzeki

były intensywnie pozyskiwane z lasów w ce‑

Skrwy Prawej, jej dopływów oraz porasta‑

lach ozdobnych i na sprzedaż. Co ciekawe,

jące te tereny zbiorowiska grądowe. Na

lilia zrywana była również ze względu na

występujących w tym rejonie pagórkach o

swoje cebulki, które zawierają dużą ilość

stromych zboczach rośnie głównie dąb szy‑

skrobi. Dawniej uchodziły one za przysmak

pułkowy (najstarsze okazy mają 150 lat),

zarówno w formie surowej, jak i gotowanej.

brzoza
oraz
na.

brodawkowata
lipa

drobnolist‑

W niższym piętrze

występują graby, które
przechodzą jeszcze niżej
w leszczynę, czeremchę
zwyczajną, suchodrzew
i wiciokrzewXIX. W obfi‑
tym runie leśnym, które
swe bogactwo odkrywa
szczególnie

Do najcenniejszych
przedstawicieli
tutejszej flory
zaliczają się
lilia złotogłów
i śnieżyczka
przebiśnieg. Obie
te rośliny objęte są
ochroną ścisłą.

wiosenną

p
Kokorycz
(Corydalis)

13

Przylaszczka – roślina wieloletnia z rodziny jaskrowatych. Łatwo ją rozpoznać
wczesną wiosną, gdy wypuszcza niebiesko fioletowe kwiaty o średnicy 15–30
milimetrów. Niegdyś uważana była za
roślinę leczniczą i popularnie przyrządzano z niej napar do picia i stosowania
zewnętrznego. Współcześnie wiadomo
jednak o jej właściwościach toksycznych. Od roku 2014 w Polsce nie podlega ochronie, jednak jest dalej chroniona
w Niemczech, Francji oraz Szwajcarii.

Suszone i mielone z pał‑
ką szerokolistną i korze‑
niami łącznia baldaszko‑
watego stosowane były
jako rodzaj mąki.

Przylaszczka
(Hepatica Mill.)
q

Na terenie „Brudzeń‑
skich Jarów” odnotowa‑
no również stanowiska
gatunków do

niedaw‑

na objętych częściową

porą, napotkać można szczawik zajęczy, za‑

ochroną. Są to: konwalia majowa, bluszcz,

wilca, kokorycz, przylaszczkę13, pierwiosnek

pierwiosnek lekarski oraz kopytnik po‑

lekarski czy piżmaczka. Do najcenniejszych

spolity. Ten ostatni jest charakterystyczny

przedstawicieli tutejszej flory zaliczają się

dla cienistych, wilgotnych siedlisk, nad
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piętro tworzy głównie starodrzew dębowy,
z młodszymi lipami i klonami utworzonej z
przeważnie leszczyna, trzmielina, kruszy‑
na i czeremcha. Nieco niżej napotykamy
bez czarny, porzeczki i kalinę. Podobnie
jak w „Brudzeńskich Jarach” rzadkie ga‑
tunki chronione to przede wszystkim lilia
złotogłów i śnieżyczka przebiśnieg. Do‑
datkowo w okolicy występuje wawrzynek
wilczełyko, obecnie pod ochroną częścio‑
wą, zagrożony z uwagi na zbiór kwitną‑
p
Wiciokrzew (Lonicera)

cych roślin w celach dekoracyjnych oraz
którymi ochronę przed promieniami słoń‑

przesadzanie ich do ogródków. Wawrzynek

ca roztaczają zwarte korony drzew liścia‑

ginie także z powodu kurczenia się po‑

stych. Kopytnik jeszcze do połowy wieku

wierzchni lasów liściastych. Inne gatunki,

XX był ceniony przez zbieraczy ziół i bardzo

które dopełniają wyjątkowego krajobrazu

z tego powodu trzebiony, jednak obecnie

rezerwatu „Sikórz”, to m.in. gajowiec żółty,
zdrojówka rutewkowata,

prócz Pomorza Zachod‑
niego i Ziemi Lubuskiej
jego

stanowiska

są

stabilne.
Gajowiec żółty
(Galeobdolon luteum)
q

W ponad
większym

pięciokrotnie
rezerwacie

„Sikórz”, położonym na
południowy wschód od
„Brudzeńskich Jarów”,
celem ochrony jest za‑
chowanie
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W otoczeniu
borów bagiennych
i wilgotnych rozciąga
się teren podmokły,
którego drzewostan
liczy ponad 90 lat,
w tym pomnikowe
dęby szypułkowe,
graby i modrzewie.

miodunka

ćma,

przy‑

laszczka i zawilec.

Na południowy zachód
od doliny Wisły, na tere‑
nie gminy Nowy Duni‑
nów, znajduje się rezer‑
wat florystyczny „Kresy”,
który
ochrony

utworzono

dla

różnorodnych

leśnych zbiorowisk oraz

kolejnego

odcinka rzeki Skrwy oraz nadbrzeżnych

torfowisk wysokich. Najcenniejsze ga‑

zbiorowisk łęgowych i grądowych. Skrwa

tunki roślin związane są ze zlokalizowa‑

Prawa przepływa przez tereny rezerwatu

nym w północnej części obszaru bagnem.

głębokim wąwozem. Skarpy o nachyle‑

W otoczeniu borów bagiennych i wilgot‑

niu 30–45° dochodzą nawet do wysokości

nych rozciąga się teren podmokły, które‑

50 metrów względem rzeki.

go drzewostan liczy ponad 90 lat, w tym

Najwyższe
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pomnikowe dęby szypułkowe, graby i mo‑
drzewie. Również na terenie gminy Nowy
Duninów usytuowany jest rozległy rezer‑
wat „Jastrząbek”. Powołano go w celu za‑
chowania unikalnego krajobrazu przełomu
rzeki Skrwy Lewej oraz różnorodnych zbio‑
rowisk leśnych z przewagą grądów. Prócz
terenów nadrzecznych, rzadka i wartościo‑
wa fauna związana jest z oligotroficznymi
jeziorami Jeziorko i Sendeń oraz terena‑
mi bagiennymi. W rezerwacie rozpoznano
niemal 450 gatunków roślin naczyniowych
(np. objęte częściową ochroną pluskwica
europejska i listera jajowata), 5 gatunków
skrzypów, 4 widłaków (m.in. goździsty, ja‑
łowcowaty,

spłaszczony)

i 39 gatunków

mchów. Niezwykle ciekawe pod względem
florystycznym i faunistycznym jest niewiel‑
kie, bezodpływowe i zarastające jezioro
Sendeń. Zachodni jego brzeg przechodzi
w torfowisko pokryte płem14, chętnie wy‑

oraz różnorodnymi formami rzeźby terenu.

bieranym na miejsce gniazdowania przez

Bogatą florę lokalną reprezentuje m.in.

ptactwo wodne. W tej okolicy napotkać

280 gatunków roślin naczyniowych, liczne

można dwa gatunki rosiczek15. Maksymal‑

gatunki ramienic, porostów i mchów. Choć

na głębokość jeziora dochodzi do 4,5 me‑

w drzewostanie dominują sosny, to spo‑

tra ale w miejscach płytszych widoczne są

tyka się duże domieszki dębów szypułko‑

zbiorowiska grążeli, a same brzegi porasta

wych, olsz i brzóz omszałych. Uzupełniają

kłoć wiechowata.

je osiki, graby, kasztanowce i akacje. Wiele

p
Listera jajowata
(Listera ovata)

14

Pło – zwane inaczej spleją, to rodzaj
kożucha lub pływającej wyspy utworzonej z roślin torfowiskowych. To etap
zarastania zbiornika wodnego, które
z czasem staje się trzęsawiskiem.

15

Rosiczki – owadożerność tych roślin
wynika z bytowania na ubogich siedliskach i potrzeby rekompensowania
niedoborów składników odżywczych
z gleby. Rosiczki wykształcają charakterystyczne liście, produkujące lepką
ciecz, która przyciąga ofiary i nie pozwala się uwolnić z zamykającej się
pułapki.

drzew liczy ponad 200 lat. Do roślin wod‑
W drugiej pod względem lesistości gmi‑

nych zasiedlających Łąckie Małe należą

nie powiatu płockiego – Łącku – znajduje

grzybienie białe, grążele żółte, jezierze

się rezerwat „Dąbrowa Łącka”, który roz‑

morskie i turzyce tunikowe.

tacza ochronę nad zbiorowiskami leśnymi
o charakterze naturalnym (bór mieszany,
grądy, łęgi i olsy), jeziorem Łęckim Małym
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ŚWIAT
ZWIERZĄT
PRZEGLĄD
FAUNY
Gdyby wyginęły pszczoły
(Apis), prawdopodobnie
większość gatunków roślin
kwiatowych również by zginęła. Są
to bowiem najważniejsze owady
zapylające.

Fauna powiatu płockiego jest bardzo zbliżona do tej, jaką możemy spotkać
na pozostałych terenach Mazowsza. Gdyby porównać ją do świata zwierząt
całej Polski, różniłaby się przede wszystkim w zakresie gatunków
charakterystycznych dla terenów górskich i nadmorskich. Pewne zróżnicowanie
można zaobserwować pomiędzy poszczególnymi grupami.
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16

Piętra lasu – las w klimacie umiarkowanym dzieli się na wyraźne piętra,
a zwierzęta zamieszkują poszczególne
nisze leśne. Piętrowość, czyli budowa
lasu uzależniona jest od położenia, a co
za tym idzie od klimatu. Najważniejszym elementem budowy leśnego ekosystemu są drzewa, które pełnią bardzo
różnorodne funkcje (ograniczają parowanie, zacieniają dno lasu, zwiększają
wilgotność powietrza, stanowią źródło
pokarmu i schronienie, ponadto w ekosystemach leśnych różnice temperatur
pomiędzy nocą i dniem są mniejsze niż
na przestrzeniach otwartych). W lasach
powiatu płockiego, jak i na całym Mazowszu, wyodrębnić można:
• korony drzew,
• podszyt, piętro krzewów i młodych
drzew,
• runo, piętro wilgotne i zacienione
• ściółkę.

Oprócz zbiorowisk leśnych i środowisk

Prócz nieomal kosmopolitycznych przed‑

wodno-błotnych, bardzo dogodnym miej‑

stawicieli rzędu gryzoni, którzy dosłownie

scem bytowania dla ptaków będą krajobra‑

wędrują za ludźmi (m.in. mysz domowa),

zy rolnicze i miejsca stanowiące pograni‑

najbogatszym i dla wielu gatunków ssaków

cze pomiędzy polami a lasami. Niektórym

głównym biotopem są środowiska leśne.

przedstawicielom awifauny nie przeszka‑

Skład gatunkowy i wiek drzewostanu mają

dza również towarzystwo człowieka. Żyją

duży wpływ na gęstość i różnorodność wy‑

one w miastach lub otoczeniu gospodarstw

stępujących w lasach zwierząt. Najcen‑

rolnych. Z pewnymi wyjątkami sytuacja

niejsze pod tym względem są oczywiście

wygląda

najstarsze lasy mieszane o piętrowym

Korony drzew – najbardziej nasłoneczniona
i ciepła warstwa (rośliny: dęby, buki, jodły, świerki,
klony, olchy; zwierzęta: wiewiórki, jastrzębie,
dzięcioły, sowy)

Podszyt –

piętro krzewów i młodych drzew
(rośliny: kalina, leszczyna, czeremcha, głóg, maliny,
jeżyny, bzy, jarzębiny; zwierzęta: kosy, rudziki,
kowaliki, sikory, sarny, dziki, wilki, rysie, owady)

Runo – piętro wilgotne i zacienione
(rośliny: mchy, porosty i paprocie;
zwierzęta: gryzonie, płazy, gady i owady)

Ściółka – warstwa bezpośrednio na glebie, wraz
z próchnicą decyduje o żyzności podłoża
(dżdżownice, larwy owadów, mrówki, opadłe liście,
szyszki, igły, rozkładające się szczątki – humus)
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inaczej

w przypadku

ssaków.

Świat zwierząt – przegląd fauny

układzie roślinności,16 zapewniające obfite

o dużej różnorodności biotopów Mazow‑

źródło pokarmu i bezpieczne schronienie.

sza, jak i przejściowym charakterze jego
krajobrazów.

Dlatego tak ważne jest zachowanie wła‑
śnie tych zbiorowisk w jak najlepszym sta‑

Nim rozpoczniemy omówienie poszczegól‑

nie i przeciwdziałanie ich wycince. Szcze‑

nych grup zwierząt, dodajmy, że najlepiej

gółowe dane dotyczące liczby gatunków

poznane pozostają zbiorowości parków

płazów, gadów, ptaków i ssaków prowa‑

krajobrazowych oraz rezerwatów fauni‑

dzone są przede wszystkim w ujęciu regio‑

stycznych powiatu płockiego. Okresowe

nalnym. Dlatego przytoczymy dane zebra‑

badania prowadzone są również w okoli‑

ne przez Marka Kowalskiego i Mirosława

cach Murzynowa (gmina Brudzeń Duży),

Rzępałę w publikacji naukowej Przyroda

gdzie znajduje się Mazowieckie Obserwato‑

województwa mazowieckiego i jej antro-

rium Geograficzne naukowo
‑dydaktyczna

pogeniczne przekształcenia, pod redakcją

placówka terenowa Wydziału Geogra‑

profesora Andrzeja Richlinga i doktor Ewy

fii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu

Malinowskiej. Warto zauważyć, że ta opi‑

Warszawskiego. Dane na temat gatunków

niotwórcza praca zbiorowa ukazuje się już

chronionych w ramach programu NATURA

od wielu lat, a najnowsza jej edycja pocho‑

2000 gromadzi Generalna Dyrekcja Ochro‑

dzi z roku 2017.

ny Środowiska oraz jej regionalne oddziały,

Grupa
systematyczna

a cykliczny monitoring ptaków, gatunków
Polska

Mazowsze

Płazy

18

13

Gady

12

8

Ptaki

451

299

w tym lęgowe

242

196

97

67

Ssaki
(z wyłączeniem
gatunków

i siedlisk realizowany jest przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie bez
znaczenia pozostają działania podejmowa‑
ne przez samorząd powiatu płockiego oraz
środowiska ekologiczne i społeczne. To one

Dzięcioł czarny
(Dryocopus martius)
q

prowadzą aktywną obserwację i podejmują
skuteczne reakcje (dotyczące szczegól‑
nie zachwiania równowagi gatunkowej na

morskich)

Razem

p
Czapla siwa
(Ardea cinerea)

578

387

Źródło: Przyroda województwa mazowieckiego i jej
antropogeniczne przekształcenia, Andrzej Richling
i Ewa Malinowska, Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska, Warszawa 2017

skutek szybkiego namnażania osobników
jednego gatunku lub nielegalnej introduk‑
cji gatunków obcych). Badania nad fauną
regionu pozostają w kręgu zainteresowań

Z zestawienia wynika, że na Mazowszu

i działalności tak uznanych instytucji, jak

występuje niemal 67% wszystkich gatun‑

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicz‑

ków Polski. To informacja, która świadczy

nej w Płocku czy Fundacja Aktywni Razem.
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ŚWIAT
ZWIERZĄT
RYBY

Szczupak (Esox lucius)
o drapieżności ryby świadczą
bardzo ostre zęby osadzone na
żuchwie i skierowane do środka
paszczy

Aby możliwie pełnie przedstawić obraz ichtiofauny powiatu płockiego,
poświęcimy nieco uwagi zróżnicowaniu w zakresie wód regionu. Chociaż temat
rzek i jezior podejmowaliśmy już we wcześniejszych rozdziałach, to obecnie
wskażemy ważne cechy, sprawiające, że dany zbiornik lub ciek sprzyjają
zasiedleniu przez konkretne gatunki.
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Świat zwierząt – ryby

Ryby słodkowodne Polski zasiedlają wody,

zewnętrzne oddziałują na zbiornik w spo‑

których zasolenie nie przekracza 0,1g/l

sób niejednorodny, a warunki w poszcze‑

chlorku sodu, za wyjątkiem ryb dwuśrodo‑

gólnych jego częściach różnią się. Po‑

wiskowych, które wędrują w okresie żero‑

dobnie wpływ na warunki ma strefowość

wania bądź rozrodu. Charakterystykę oraz

zbiornika – zjawisko typowe dla głębszych

zasięgi występowania polskiej ichtiofauny

jezior, a zupełnie niewystępujące w płyt‑

znakomicie opisała profesor Maria Bry‑

kich akwenach*.

lińska w pracy zbiorowej Ryby słodkowodne Polski. Przypomnijmy za nią, że do wód

Stratyfikacja termiczna wody w zbiorniku wody stojącej

stojących zaliczamy jeziora, stawy, sta‑
rorzecza, a do płynących – źródła, potoki,
strumienie oraz rzeki. Dodatkowo istnieje

20°C
4°C

* Stratyfikacja termiczna wody
w jeziorze – układ różniących
się temperaturą warstw wody
w jeziorze. Ogólnie temperatura wody obniża się wraz z głębokością i tworzy trzy warstwy:
epilimnion (górna warstwa –
pod wpływem wiatru mieszana,
o wyrównanej temperaturze),
metalimnion (warstwa przejściowa, związana z dużym spadkiem temperatury) i hypolimnion
(dolna warstwa). Taki układ
warstw spotyka się w porze letniej. Zimą ten układ jest odwrócony, a najcieplejsza woda zalega na dnie (to tu organizmy żywe
mogą przetrwać najchłodniejsze
miesiące w roku).

4°C

grupa zbiorników o charakterze antropo‑
genicznym – są to zarówno stawy hodowla‑

termoklina

wiosna

lato

ne, sadzawki (wody stojące), jak i zbiorniki
lód

zaporowe, kanały czy rowy (wody płynące).
Wody płynące, zwane też w literaturze lo‑

1°C
10°C

tycznymi, w przeciwieństwie do stojących

termoklina

4°C

posiadają prąd wodny, związany najczęściej
ze spadkiem dna. Ruch wody w jeziorach

jesień

zima

i stawach związany jest przede wszystkim
z siłą wiatru oraz przemieszczaniem się

Wody płynące są także bardzo zróżnicowa‑

wód o różnej termice (a co za tym idzie,

ne, a na panujące w nich warunki wpływ

różnej gęstości). Odmienność pomiędzy

mają m.in. spadki, siła przepływu, budowa

wodami stojącymi a płynącymi polega

koryta i obszaru zalewowego, rodzaj dna

również na tym, że te pierwsze z czasem

oraz klimat i fizyczno-chemiczne właści‑

ulegają wypłyceniu (parowanie, akumu‑

wości wody. Przy tak licznych czynnikach

lacja materii), a drugie, dzięki sile prądu,

oddziałujących na wody płynące, konieczna

pogłębiają swe dno. Ruchy w zbiornikach

jest ich klasyfikacja według odcinków typo‑

wód stojących (falowanie, ruchy konwek‑

wych, odznaczających się wyraźnym i spe‑

cyjne17, sejsza18) są silnie uzależnione od

cyficznym układem rybiej społeczności,

budowy zbiornika – jego powierzchni, głę‑

przy równoczesnym uwzględnieniu wymo‑

bokości i rozczłonkowania linii brzegowej.

gów gospodarki wodnej. Źródło klasyfikacji

Dla przykładu urozmaicona linia brzegowa

pochodzi od różnych autorów (R. Lauter‑

i duże głębokości sprawiają, że czynniki

born opisał podział na przykładzie Renu,

17

Ruchy konwekcyjne w jeziorze – związane są z różną temperaturą wód oraz
faktem, że cieplejsze wody przemieszczają się ku górze, a zimne opadają na
dno. Zjawisko konwekcji obserwujemy
także w skali makro – w atmosferze,
pod skorupą Ziemi.

18

Sejsza – fala stojąca, charakterystyczna
dla zamkniętych zatok i jezior, powstaje
pod wpływem wyraźnego zaburzenia
równowagi wody (w jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej jednocześnie opada).
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p
Szczupak (Esox lucius)

M. Nowicki oraz F. Staff badali polskie rze‑

Płock, Gminą Gąbin i Zarządem Polskiego

ki). W podziale na pięć krain wyróżnia się:

Związku Wędkarskiego). W ramach porozu‑

krainę pstrąga, lipienia, brzany, leszcza

mienia zrealizowano zakrojone na szeroką

i jazgarza. Chociaż w przypadku powia‑

skalę prace na Jeziorze Zdworskim, m.in.

tu płockiego rzeki kwalifikują się przede

przepompowanie wody, wykaszanie trzcin,

wszystkim do krainy brzany19 i leszcza20,

rozlokowanie słomianych bariery przeciw

to, jak wcześniej wspominaliśmy, niektóre

sinicom, odmulanie zbiornika czy założenie

odcinki Skrwy Lewej i Prawej mają charak‑

fitobarier.

ter potoku górskiego i można je zaklasyfi‑
kować do krainy lipienia21.

Zrenaturalizowane Jezioro Zdworskie jest
jednocześnie jeziorem bardzo rybnym. Żyją

19

20

21

Kraina brzany – obejmuje środkowy
bieg dużych rzek z szybkim prądem,
żwirem i piaskiem na dnie, temperaturami wody latem przekraczającymi
niewiele ponad 15°C (gatunki charakterystyczne: brzana, świnka, wzdręga
i okoń).
Kraina leszcza – obejmuje dolny bieg
rzeki z szerokim korytem i spokojnym
nurtem, piaskiem na dnie, temperaturami wody latem przekraczającymi
niewiele ponad 20°C (gatunki charakterystyczne: leszcz, płoć, karp, lin, sandacz, szczupak i węgorz).
Kraina lipienia – obejmuje dolny bieg
potoku górskiego, z wartkim prądem,
chłodną wodą i urozmaiconym dnem
(gatunki charakterystyczne: lipień,
kleń, świnka).
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Diagnozie stanu ichtiofauny powiatu płoc‑

tu pospolite ryby, takie jak występujące

kiego sprzyja społeczność wędkarska, któ‑

stadnie płocie i ukleje, a także okonie22 (łą‑

ra nie tylko sygnalizuje zmniejszanie się lub

czące się w stada tylko w młodym wieku).

rozrost liczebny poszczególnych gatunków

Warto dodać, że przysmakiem płoci są ra‑

ryb, ale też częściowo uczestniczy w działa‑

cicznice, które wcześniej przedstawialiśmy

niach związanych z zarybianiem wód powia‑

jako bioindykatory środowiska, a zatem

tu. Duże znaczenie mają również projekty

świadectwo czystości wód. Nieco rzadziej

dedykowane poprawie bilansu i jakości wód

w Jeziorze Zdworskim spotkać można san‑

stojących. Przykładem może być choćby

dacza, który lubią dobrze natlenione wody,

projekt „Porozumienia w sprawie renatu‑

drapieżnego szczupaka czy węgorza. Pre‑

ryzacji jezior w gminie Łąck” (podpisane

ferencje co do miejsc bytowania tego ostat‑

w 2004 roku pomiędzy gminą Łąck a Zarzą‑

niego są powszechnie znane. Węgorze wy‑

dem Województwa Mazowieckiego, Woje‑

bierają miejsca ciepłe i obficie porośnięte,

wodą Mazowieckim, Wojewódzkim Inspek‑

o dnie mulistym (wyjątek stanowią niektóre

toratem Ochrony Środowiska, Zarządem

przydenne rejony wartkich potoków). Lubi

Powiatu Płockiego, Nadleśnictwem Łąck,

również przybrzeżne kryjówki, tam gdzie

Agencją Nieruchomości Rolnych, Miastem

do wody schodzą korzenie drzew. Jezioro

Świat zwierząt – ryby

Zdworskie łączy się z Jeziorem Ciechomic‑
kim, w którym dogodne warunki znalazły
dla siebie liny, odporne na niską zawartość
tlenu, preferujące płytkie, ciepłe oraz sil‑
nie zarośnięte zbiorniki, oraz leszcze, któ‑
rym niezbędna jest bogata flora podwodna.
W położonym na północny zachód od Je‑
ziora Zdworskiego jeziorze Łąckiem duże
skład gatunkowy ryb jest wynikiem go‑
spodarki prowadzonej przez Nadleśnictwo

Kończąc rozdział dotyczący ichtiofauny po‑

Łąck, które regularnie zarybia jego wody

wiatu płockiego, przypomnimy o najwięk‑

m.in.: boleniem, kleniem, jaziem, sanda‑

szych zagrożeniach dla tej grupy. Oczy‑

czem, karpiem i karasiem.

wistym źródłem niebezpieczeństwa są

p
Perkoz dwuczuby
(Podiceps cristatus)

zanieczyszczenia, także te, które prowadzą
W wodach Zalewu Włocławskiego, prócz

do masowego rozwoju fitoplanktonu (sinic,

wcześniej wymienianych okoni, płoci czy

okrzemek, zielenic, wiciowców i innych)

sandaczy, spotkać można sporadycznie ło‑

oraz zakwitu wody. Silną presję na środo‑

sosie. Co ciekawe, przed wybudowaniem

wisko wodne i jego mieszkańców wywiera

zapory w 1968 roku łososie docierały do

także regulacja rzek, polegająca m.in. na

środkowych, a nawet górnych dopływów

prostowaniu i pogłębianiu koryta, co po‑

Wisły. Jeśli chodzi o samą Wisłę przepły‑

woduje przyspieszenie przepływu wody

wającą przez obszar powiatu, to słynnymi

i szybsze usuwanie materiału zalegają‑

przedstawicielami mieszkańców tutejszych

cego na dnie. Takie działania przynoszą

wód są drapieżniki – sumy23 i szczupaki.

uszczerbek naturalnemu biotopowi nie tyl‑

Popularne są okonie, sandacze, a także

ko ryb, ale także ptactwa wodnego, o któ‑

płotki, karpie i ukleje. W ostatnich latach

rym opowiemy w następnym rozdziale.

obserwuje się również wzrost liczebności

22

Okonie – ciekawostką z ich życia jest
to, że podczas nocy zapadają w swoisty „stan głębokiego snu”. Podczas
tego stanu opierają się o dno płetwami brzusznymi i ogonową, „zwijając”
swoją płetwę grzbietową. Mocnego snu
nie przerywa nawet jasny snop światła
skierowany na rybę.

23

Sum – największa ryba słodkowodna Europy, osiągająca ponad 2 metry
długości i masę ciała ponad 100 kilogramów. Jego ubarwienie zależy od
środowiska i choć najczęściej jego
grzbiet jest ciemny lub prawie czarny,
to zdarzają się czerwonookie osobniki
albinotyczne.

Płoć (Rutilus rutilus)
q

cert. Prócz powszechnych płoci, uklei, oko‑
ni oraz leszczy, dolny odcinek rzeki Skrwa
Prawa zamieszkiwany jest przez karasie
srebrzyste, konkurujące o siedlisko i po‑
karm z karpiami. Na odcinkach o bardziej
wartkim nurcie spotkać można też pstrąga
potokowego i świnkę.
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ŚWIAT
ZWIERZĄT
PTAK I

Jaskółka brzegówka (Riparia
riparia) to niewielki, ważący
ledwie 14 gramów ptaszek
wygrzebujący norki dochodzące
nawet do 150 centymetrów.

Poprzedzenie rozdziału poświęconego ptakom informacją na temat gatunków
ryb zasiedlających zbiorniki i cieki powiatu płockiego uzasadnia fakt, że
środowiska wodno-błotne są niezwykle cenne właśnie dla ptaków jako
miejsca bytowania, żerowania i rozrodu. Jednocześnie rozpoznanie ptaków
występujących w danym środowisku jest często źródłem informacji o jego
wartości przyrodniczej.
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Mewa siwa (Larus canus)

t

Jak podkreślają Marek Kowalski i Miro‑

to gatunek na tyle powszechny, że nie za‑

sław Rzępała (Warszawa 2017), kluczowe

sługuje na specjalną uwagę. Nic bardziej

dla oceny tej wartości są gatunki osłono‑

mylnego. Liczebność tego gatunku sys‑

we, czyli takie, których ochrona pociąga za

tematycznie spada, a w ostatnich dwóch

sobą ochronę wielu innych, współwystę‑

dekadach

pujących gatunków, a także ich siedliska.

zmniejszyło się o połowę. Niebezpieczeń‑

Nie ulega wątpliwości, że do niezwykle

stwem dla tych i pozostałych gatunków

cennych środowisk należy zaliczyć dolinę

jest presja drapieżników, w tym przede

Wisły oraz doliny mniejszych, lewo- i pra‑

wszystkich norki amerykańskiej. Plagi

wobrzeżnych dopływów na terenie po‑

meszek i komarów sprawiają, że człowiek

wiatu płockiego. Szczególnie dogodnym

coraz częściej sięga po rozwiązanie, jakim

miejscem bytowania są doliny nieuregu‑

są chemiczne opryski. Niszczą one małe

lowanych cieków o piaszczystych skar‑

insekty, ale jednocześnie szkodzą ptac‑

pach. Takie miejsca chętnie wybierają np.

twu w okresie wylęgu. Niezwykle ważne

jaskółki brzegówki, budujące w skarpach

jest zachowanie znajdujących się w ko‑

norki24, z których wylatują na nadwodny

rycie Wisły wysp. We wczesnym etapie

żer, łapiąc w locie drobne owady. Szcze‑

sukcesji są one atrakcyjnym siedliskiem

gólnie na Wiśle, ale także na odcinkach,

ornitofauny. Dzięki nim ptaki rozbudowu‑

którymi mniejsze cieki przecinają krajo‑

ją populację. Przenoszą się z wysp gęsto

braz pól i łąk, miejscami występują piasz‑

porośniętych wikliną na powstające w są‑

czyste wypłycenia i łachy. To ulubione

siedztwie młodsze, piaszczyste wyspy.

miejsca mewy pospolitej i rybitwy rzecz‑

Proces ten jest naturalnie regulowany

nej, rybitwy białoczelnej, sieweczki obroż‑

w wyniku zmian warunków hydrologicz‑

nej oraz ostrygojada. Warto zaznaczyć, że

nych. Wyspy są również niezwykle istot‑

w przekonaniu wielu osób mewa pospolita

ne z uwagi na ich izolację od człowieka

pogłowie

mewy

pospolitej

p
Ostrygojad
(Haematopus ostralegus)

24

Gniazda jaskółek brzegówek – te
niewielkie, ważące ledwie 14 gramów
ptaszki wygrzebują norki dochodzące
nawet do 150 centymetrów. Gniazdo
może służyć ptakom przez wiele lat,
a niektóre kolonie jaskółek liczą kilkaset nor. Po opuszczenia gniazda przez
jaskółki do nory chętnie wprowadzają
się wróble, pliszki czy bogatki.
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p
Brodziec piskliwy
(Actitis hypoleucos)

25

26

Samiczki remizów – wiążą się z samcem, który zapewni najlepsze gniazdo
i terytorium dla przyszłych piskląt.
Samce, by zwabić partnerkę, budują
charakterystyczne gniazda zwisające ponad wodą z gałęzi. Dominujące
jednostki w ten sposób zdobywają
dwie–trzy, a nawet cztery partnerki
w sezonie. Co ciekawe, do końca sezonu samce wiążą się ostatecznie tylko
z ostatnią samiczką. Ciekawostką kulturową jest fakt, że jeszcze niespełna
100 lat temu chłopi używali zimą gniazd
remiza jak ciepłych skarpet/onucy
(zgodnie z wystawą Ptak też Człowiek!
zrealizowaną przez OPP Ptaki Polskie).
Kwiczoły – hałaśliwe i towarzyskie
ptaszki z rodziny drozdowatych. Choć
letnią porą żywią się głównie owadami
i ich larwami, to zimą zmieniają dietę na wegetariańską, zadowalając się
głównie jagodami i owocami (np. jałowca, głogu, jarzębiny czy jabłkami).

Dudek (Upupa epops)
q

i drapieżników. Prócz wcześniej wymie‑

a Wyszogrodem

występują

kompleksy

nianych gatunków wyspy wybierane są

zarośli wierzbowych, łąk zalewnych oraz

również przez mewę srebrzystą, siweczkę

fragmenty łęgowych lasów wierzbowo-to‑

rzeczną i brodźca piskliwego, z których

polowych. Szczególnie wierzbowe zarośla

pierwsza objęta jest ochroną częściową

są miejscem występowania zagrożonych

a dwa pozostałe ptaki – ścisłą. Zarówno

gatunków ptaków – bączka i podróżnicz‑

siweczka rzeczna, jak i brodziec piskliwy

ka – a także dziwoni, remiza25, kwiczoła26

wydają dość charakterystyczne dźwięki.

i piecuszka XXI . Nadrzeczne łęgi dają rów‑

Siweczka „odzywa się” typowym dla sie‑

nież schronienie dwóm rzadkim i ściśle

bie gwizdem „ti-ju”, a brodziec w okresie

chronionym gatunkom, bardzo dobrze

lęgowym nieustannie przeszywa powie‑

rozpoznawalnym z uwagi na charaktery‑

trze wysokim „hididi hididi”. Na tarasie

styczne upierzenie – dzięciołowi zielone‑

zalewowym doliny Wisły między Płockiem

mu (okryty od karku do ogonka zielonym
płaszczem) i dudkowi (ozdobiony rdzawo‑
beżowym pióropuszem na głowie z ciem‑
nymi plamkami na końcu). W okresie od
połowy maja do lipca usłyszeć można roz‑
powszechnioną w dolinach rzek, związaną
z olsami i lasami łęgowymi strumieniów‑
kę. Wtórują jej wówczas słowiki, a w rejo‑
nie Płocka – rzadkie na Mazowszu słowiki
rdzawe XXII. Lasy łęgowe to także przyczó‑
łek bielika, który w tej okolicy może liczyć
na bogate źródło pożywienia – ryby, a zi‑
mową porą mniejsze ptaki. Nurogęś to
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także ptak łęgowy. Warunkiem jej obec‑
ności jest czystość pobliskich wód. Sta‑
rorzecza i zabagnione obniżenia terenu
związane z mniejszymi ciekami powiatu
to kolejne, obfitujące w ornitofaunę siedli‑
sko. W takich miejscach spotkać można
perkozka, głowienka czy niezwykle skry‑
tego wodnika zwyczajnego, którego z racji
płochliwości i wieczornej aktywności roz‑
poznać łatwiej po głosie, niż po wyglądzie.

Część ptactwa związanego z rzekami znaj‑
duje także dogodne warunki bytowania

Przechodząc z okolic rzek i jezior ku po‑

nad jeziorami i stawami. Brzegi zbiorników

lom i pastwiskom, zauważymy wyraźną

chętnie wybierają ptaki z rzędu chruścieli –

zmianę w składzie gatunkowym ornito‑

p
Krakwa
(Mareca strepera)

łyska, wodnik, zielonka czy kokoszka. Ozdo‑
bą wód stojących są też pięknie ubarwione
perkozy. Te ostatnie samą budową ciała do‑
wodzą, że są wprost stworzone do życia na
wodzie. Nogi perkoza są osadzone wyraźnie
z tyłu tułowia, służąc raczej jako napęd do
pływania niż narzędzie do chodzenia. Naj‑

Pliszki chętnie wybierają towarzystwo
dużych zwierząt kopytnych. Owady,
którymi się żywią, łapią nie tylko
w locie, ale i na grzbietach pasącego
się bydła.

częściej perkozy można spotkać na otwartej
wodzie. Choć lubią zaciszne trzcinowiska
otaczające wody stojące, to unikają zbiorni‑

fauny. Jednocześnie, choć liczba gatun‑

ków w pełni zarośniętych27.

ków się zmniejszy, na pewno nie możemy
mówić o składzie ubogim. Rolniczy krajo‑
czernica

braz ma w większości bardzo urozmaicony

i krakwa, to kolejni typowi mieszkańcy

charakter. Pola przecinają wstęgi rowów,

stawów. Nie przeszkadza im towarzystwo

stare granice z samosiejami karłowa‑

kryjących się w trzcinach i szuwarach wró‑

tych drzew kliny zbiorowisk leśnych. Taka

blowatych – remiza i trzciniaka. Jeszcze

paleta krajobrazów to znakomite miejsce

mniejsi sąsiedzi wymienionych – gatunków

żerowania i gniazdowania. Cenią je za‑

to drobne brzęczka i wąsatka.

równo wróblowate sikory i zięby28, które

Kaczki,

w tym

głowienka,

uważa się za ptaki leśne, jak i trznadle czy

27

Dieta perkoza – składa się głównie
z ryb, skorupiaków i mięczaków. Aby
chronić swój żołądek przed poranieniem, perkozy łykają własne pióra.
Swoim młodym również podają do
połknięcia piórka wyrwane z własnej
piersi przed pierwszym nakarmieniem.
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo‑
wiska i Gospodarki Wodnej na Mazowszu.
Zmniejszająca się populacja kuropatw to
przede wszystkim wynik wzrostu zanie‑
czyszczenia, stosowania coraz większej
ilości środków ochrony upraw, osusza‑
nia parowów, oczek wodnych i nieużytków
rolnych, a zarazem cennych dla ptac‑
twa schronień, mała liczebność owadów
i zwiększająca się liczba lisów. Jeszcze
w latach 70. XX wieku populacja kuropatwy
w Polsce liczyła kilka milionów osobników.
W związku z zanikaniem gatunku obni‑
żono również łowieckie pozyskanie kur.
W latach 1992–2003 pozyskanie zmalało
z 390 tys. do 19 tys. ptaków rocznie, zatem
p
Zięba (Fringilla coelebs)

gąsiorki – ptaki przestrzeni otwartych. Pól

w skali kraju w ciągu ponad 10 lat zmniej‑

i odsłoniętych terenów nie unikają również

szyło się aż o 90%.

przepiórki i pliszki. Te ostatnie chętnie wy‑
bierają towarzystwo dużych zwierząt ko‑
pytnych. Owady, którymi się żywią, łapią nie
tylko w locie, ale i na grzbietach pasącego
się bydła, przez co zwyczajowo nazywane
są wolarkami. Często można zobaczyć,
jak pliszki skocznie przewijają się pomię‑
dzy nogami krów, owiec czy koni. Nieste‑

Liczebność kuropatw według danych GUS
w tys. sztuk

rok

wielkość populacji

1995

960

2000

345

2012

292

2016

277

ty coraz rzadziej w tych okolicach spotkać

28

Ziębie śpiewy – zjawisko osadzone silnie w kulturze belgijskiej. Ponieważ samiec zięby w ciągu dnia może śpiewać
nawet 2 tys. razy, już w XVI wieku kupcy
flamandzcy organizowali pojedynki tych
ptaków w ilości treli. Mimo protestów
obrońców zwierząt zwyczaj, przetrwał
do dziś.
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można kuropatwy. Ich liczebność w Pol‑

Miejsca, w których pola graniczą z lasa‑

sce nieustannie spada. Zarząd Okręgowy

mi, szczególnie mieszanymi, upodobały

Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku

sobie dobrze znane nam z miast grzywa‑

przeprowadził już kilka projektów zwią‑

cze. Nie brakuje tu trznadli i kwiczołów,

zanych z reintrodukcją zwierzyny drobnej

a także większych rozmiarów drapież‑

(kuropatwy, bażanty i zające) przy wsparciu

ników – polujących na gryzonie uszatek

środków z Narodowego Funduszu Ochro‑

i myszołowów.

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Świat zwierząt – ptaki

Lasy w swojej zwartej i możliwie natural‑
nej formie to dla ptaków siedlisko wyjątko‑
we. Gdzie indziej bowiem znalazłyby swój
przyczółek dziuplaki? Wśród nich są takie,
które swych schronień nie wykuwają same,
ale szukają pierwotnych szczelin, dziupli
i zagłębień. Młody las, a w szczególności
gospodarcze nasadzenia sosnowe, nie dają
takich możliwości. Dopiero las dojrzały,
w którym nie brak wiekowych i powalonych

Kończąc rozdział na temat awifauny, przyj‑

drzew, zapewnia dogodne dla dziuplaków

rzymy się bliżej jeszcze dwóm gatunkom

schronienie. Dziuplolubna awifauna to

ptaków, które rozmyślnie wybierają na miej‑

m.in. dzięcioły, szpaki, niektóre sowy, dud‑

sce bytowania sąsiedztwo człowieka. Pierw‑

ki, kowaliki, siniaki, muchołówki oraz siko‑

szym z nich jest objęty ścisłą ochroną bocian

rowate. Choć latem muchołówki spotkać

biały, który chętnie zakłada gniazda w po‑

można w prawie wszystkich typach lasów,

bliżu gospodarstw, żerując na pobliskich

zimą preferują one zbiorowiska akacjowe

polach i łąkach (w okresie żniw częstym wi‑

i cierniste zarośla. Muchołówka nie jest

dokiem bywają bociany drepczące wprost za

płochliwa, ale trudno ją dostrzec w lesie

maszynami do zabiegów agrarnych). Drugi

z uwagi na upierzenie, którego kolor zle‑

z jeszcze większą przyjemnością wybiera

wa się z otaczającymi barwami. Niektóre

krajobraz ściśle miejski. To jerzyk, którego

dziuplaki chętnie przejmują domostwa po

pierwotnym miejscem gniazdowania były

innych zwierzętach. Robi to np. puszczyk,

szczeliny skalne, a dziś – prawie wyłącz‑

który wprowadza się do opuszczonych

nie zagłębienia i szpary w elewacji i pokry‑

przez wiewiórki norek. Krętogłów, choć na‑

ciu budynków. Największym zagrożeniem

leży do rodziny dzięciołowatych, nie wykuwa

dla tych ptaszków jest ocieplanie budynków

sam dziupli, zamiast tego przepędza drob‑

i zasklepianie miejsc, w których mogłyby

niejsze ptaszki z ich kryjówek. Na czas lęgu

się bezpiecznie schronić. Ciekawostką na

także brodziec samotny wykorzystuje cudze

temat jerzyków jest fakt, że większą część

gniazdo.

życia spędzają w locie. W powietrzu jedzą,

p
Bocian czarny
(Ciconia nigra)

p
Gąsiorek
(Lanius collurio)

piją, poczynają młode, budują gniazda i śpią.
W bardziej wilgotnych, liściastych lasach

Mogą pozostawać w locie bez przerwy przez

spotkać można bociana czarnego czy orlika

dwa–trzy lata.

krzykliwego. Okolice olsów, torfianek i wrzo‑
sowisk przyciągają również żurawie29.

29

Żurawie w parach – żurawie łączą się
w pary na całe życie. Nim do tego dojdzie samce, muszą zdobyć samicę, a
robią to za pomocą... tańca. Początkowo para krąży wokół siebie z rozłożonymi skrzydłami, podnosząc i pochylając
głowy, potem wykonuje szybki skok
i powoli opada na ziemię.

97

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

ŚWIAT
ZWIERZĄT
SSA KI

Od późnej jesieni do wiosny sarny
(Capreolus) w tzw. rudlach, czyli
grupach liczących od kilku do
kilkudziesięciu osobników.

Wprawni obserwatorzy i pasjonaci ptasich obyczajów30, a jest ich coraz więcej,
dobrze wiedzą, jak wytropić skrzydlatych ulubieńców. Nawet jeśli ptak
należy do płochliwych i unika wścibskiego wzroku, miłośnik natury dobrze
wie, które miejsca i okoliczności dają największą szansę na spotkanie. I tak
w kręgu zainteresowania ptasiarzy są wszelkie środowiska o zróżnicowanym
charakterze: obszary wodno-błotne, podmokłe łąki, krajobraz rolniczy
z miedzami i zadrzewieniami śródpolnymi, rozległe lasy w małym stopniu
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pozostające pod antropopresją, a także skraje lasów
i zadrzewień. Informacją na temat obecności ptaków mogą
być także pióra czy gniazda. Te swoiste wskazówki są jednak
znacznie bardziej subtelne niż w przypadku ssaków.

sarna

wilk

zając

7 x 5,5 cm

16 x 10,5 cm

16 x 9 cm

7 x 5 cm

1,5 x 1 cm

24 x 14cm

30 x 15 cm

7,5 x 6 cm

5 x 4 cm

10 x 7,55 cm

5 x 3 cm

długość łapy (długość x
szerokość w cm)

trop zwierzęcia

ryś

i kierunek wędrówki zwierzyny.
niedźwiedź

być pozostawione na ziemi lub śniegu.

łoś

żeniu ciężar i płeć, a czasem nawet czas

łasica

ciski nóg nazywane tropami. Ślady mogą

lis

ich podstawie określić gatunek, w przybli‑

jeleń

gromady są bowiem wyraźne ślady – od‑

dzik

Doświadczeni przyrodnicy są w stanie na

Birdwatching – znany w Polsce również pod nazwą ptasiarstwa, rodzaj
pasji polegającej na obserwowaniu ptaków, gołym okiem lub przez przyrządy
optyczne (lornetkę, lunetę). Uprawiający to hobby zazwyczaj pogłębiają wiedzę na temat wyglądu, głosów, zachowań biologii ptaków, a ponadto chętnie
je fotografują. W przeciwieństwie do
ornitologów, ptasiarze to w większości
amatorzy, którzy nie prowadzą badań
naukowych.

borsuk

Najlepszą nawigacją dla obserwatorów tej

30
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Bóbr (Castor) u

Najbardziej

charakterystycznym
sposobem, w który bóbr
przekształca swoje
otoczenie, jest budowa tam.
Podstawowymi elementami
tamo twórczymi są pnie,
gałęzie, muł, darń, żwir
i kamienie.

Ryjówka malutka
(Sorex minutus)
q
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Kryjące się przed ciekawskim wzrokiem

stosunkowo łatwo rozpoznać. Bóbr nazy‑

ssaki odnaleźć można również po reszt‑

wany jest często inżynierem środowiska,

kach pożywienia, jamach i legowiskach.

szczególnie współcześnie, kiedy nauczyli‑

Początkującym ekologom polecamy roz‑

śmy się doceniać znaczenie małej reten‑

szyfrowywanie zwierzęcych tropów szcze‑

cji nizinnej oraz małej retencji górskiej.

gólnie zimą, kiedy pozornie zdaje się, że

Najbardziej charakterystycznym sposo‑

jest ich więcej i są naprawdę łatwe do iden‑

bem, w który bóbr przekształca swoje oto‑

tyfikacji. Oczywiście każda próba „tropie‑

czenie, jest budowa tam. Podstawowymi

nia” powinna odbywać się z zachowaniem

elementami tamo twórczymi są pnie, ga‑

zasad bezpieczeństwa oraz poszanowania

łęzie, muł, darń, żwir i kamienie. W odpo‑

praw przyrody (niepłoszenie, nienękanie

wiednim miejscu rzeki bobry formują wał

zwierząt).

z osadów dennych, a następnie mocują
w nim gałęzie, na których kładą kolejne

Ssaki powiatu płockiego są, podobnie jak

poprzeczne warstwy (drewno, darń, muł,

na całym Mazowszu, szeroko reprezen‑

rośliny). Średnia wysokość tam to kilka‑

towane przez liczne gatunki gryzoni, nie‑

dziesiąt centymetrów, choć są i takie, któ‑

toperzy oraz drapieżników. Znacznie mniej

re osiągają kilka metrów. Takie zapory są

jest gatunków ryjówkokształtnych, parzy‑

nadspodziewanie wytrzymałe, a instynkt

stokopytnych,

i jeżokształt‑

bobrów umożliwia im tworzenie na danej

nych (tylko jeden). Nad jeziorami i rzekami

rzece całego systemu kaskadowego. Ko‑

powiatu często spotkamy bobra europej‑

lejna bobrza budowla to tzw. żeremia, czyli

skiego, wydrę, a także norkę i piżmaka.

po prostu bobrze domy. Powstają z gałę‑

Obecność tych nadwodnych mieszkańców

zi, traw, mchu, a uszczelniane są darnią

zajęczaków

Świat zwierząt – ssaki

i błotem. Wejście przez długi korytarz wio‑
dący do głównej komory znajduje się pod
wodą. Prócz głównego korytarza żeremie
posiadają mniejsze dojścia, tzw. syfony.
U góry żeremia zakończone są „szybem
wentylacyjnym”. Choć dla przyrody, szcze‑
gólnie wilgotnych i bagiennych zespołów
roślinności, działalność bobra jest bar‑
dzo cenna, to istnieje wiele okoliczności,
w których bóbr postrzegany jest jako szko‑
dnik. Problemem bywa m.in. zalewanie
pól uprawnych w wyniku przelewania się
wody z utworzonych przez bobry zbiorni‑
ków i podtopienia obiektów. Z tego powo‑
du w przeszłości bóbr był bardzo tępiony.
Przedmiotem pożądania były również ka‑
storeum (piżmo) i futro bobrze. W rezul‑
tacie, zaraz po II wojnie światowej na te‑
renie Polski występowała tylko nieliczna

Żeremia powstają z gałęzi, traw,
mchu, a uszczelniane są darnią
i błotem. Wejście przez długi
korytarz wiodący do głównej komory
znajduje się pod wodą. Prócz głównego
korytarza żeremie posiadają mniejsze
dojścia, tzw. syfony.

populacja bobrów. Podczas inwentaryzacji
w 1950 roku wykazano zaledwie jedno na‑

Czech jako zwierzęta futerkowe. Obecna

turalne stanowisko na terenie Suwalszczy‑

polska populacja wywodzi się od sztuk,

zny – na dopływie Czarnej Hańczy. Dzięki

które ponad 100 lat temu uciekły z hodow‑

reintrodukcji i ochronie prawnej współcze‑

li. Podobny rodowód w Polsce ma coraz

śnie posiadamy około 100 tys. przedsta‑

częściej spotykana na wolności nutria, któ‑

wicieli tego gatunku w kraju (w 2016 roku

ra jest uciekinierką z ferm.

zezwolono po raz pierwszy od dawna na
myśliwskie pozyskiwanie bobrów).

Sąsiedztwo wody wybierają również rzę‑
sorek rzeczek31 i ryjówka malutka (naj‑

Bytowanie pozostałych nadwodnych ssa‑

mniejszy ssak Polski). Rzęsorki upodobały

ków – wydry, norki i piżmaka – rozpoznamy

sobie brzegi mniej zarośniętych rzek i je‑

np. po obecności niedojedzonych ryb, żab

zior o żwirowatym lub piaszczystym dnie.

czy raków. Co ciekawe, historia piżmaków

Ryjówkom wystarczy natomiast wilgoć to‑

w Europie sięga początków XX wieku, kiedy

warzysząca obrzeżom podmokłych lasów,

to sprowadzono je na teren współczesnych

łąkom i bagnom. Przenosząc się w okolice

31

Ślina rzęsorka rzeczka – ma właściwości toksyczne, służące paraliżowaniu zdobyczy. Obok kuzyna, rzęsorka
mniejszego, to jedyny jadowity ssak
Polski.
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p
Rzęsorek rzeczek
(Neomys fodiens)

32

Jenot – to prawdziwy wędrowca. Udowodniono, że w ciągu roku może przemierzyć 500 kilometrów.

33

Wilcza wataha – dowodzona jest przez
dominującą parę, basiora i waderę,
którzy jako jedyni wydają potomstwo.
Hierarchia w stadzie objawia się innymi
jawnymi zachowaniami – kolejnością
jedzenia, podziałem obowiązków czy
gestami poddaństwa. Istnieje nawet
specjalna funkcja w watasze osobnika
wymierzającego kary.

Jenot (Nyctereutes)
q
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pól uprawnych, napotkamy więcej gryzo‑

jenoty32. Za dom służą im również położo‑

ni – m.in. mysz polną, badylarkę i chomika

ne niewysoko dziuple. Stosunkowo dobrze

europejskiego. Ciekawy jest szczególnie

poznane jest środowisko bytowania i oby‑

sposób, w jaki buduje swój dom badylarka.

czaje wilków, których ofiarą nierzadko pa‑

Początkujący przyrodnicy mogą pomylić go

dają borsuki i jenoty. Wilk jest zwierzęciem

z gniazdem ptasim, np. trzciniaka. Bady‑

stadnym, a grupy zwane watahami33 liczą

larka formuje kuliste gniazdo zbudowane

przeciętnie sześć do ośmiu osobników.

z traw. Opiera się ono na łodygach, na wy‑

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez

sokości od 0,2 do 1 metra nad ziemią. To

Stowarzyszenie dla Natury WILK, jego li‑

tu dwa do czterech razy w roku przychodzą

czebność szacowana jest na około 1300

na świat młode, które po dwóch tygodniach

osobników w całej Polsce. W przypadku

od narodzin są samodzielne, a po pięciu

powiatu płockiego obecność wilków jest

osiągają dojrzałość płciową.

szczególnie zauważana w lasach okolic
Płocka oraz na terenie Gostynińsko-Wło‑

Utarte powiedzenie, że lasy są ostoją zwie‑

cławskiego Parku Krajobrazowego. Choć

rzyny, jest jak najbardziej trafne. Lasy dają

pozornie może się wydawać, że sytuacja

właściwie jedyne schronienie największym

wilków w Polsce jest dobra, to należy sobie

ssakom. Wśród nich są drapieżniki. Po‑

zdawać sprawę z licznych zagrożeń dla po‑

wszechnie za takiego, choć zaliczanego

pulacji. Specjaliści ze Stowarzyszenia WILK

do wszystkożerców, uważany jest borsuk,

wskazują na niebezpieczeństwo wynikają‑

którego nory można wypatrzeć na skar‑

ce z izolacji siedlisk bytowania. Rozdrob‑

pach i miejscach, w których leśne tereny

nienie lasów i ich separacja zmniejszają

opadają. Puste, borsucze jamy chętnie za‑

przestrzeń, na której wilki mogą żyć i po‑

mieszkują należące do rodziny psowatych

lować. Uniemożliwia to również niezbędną

Świat zwierząt – ssaki

do przetrwania migrację i wymianę między

Na liście dużych, żyjących w lasach ssa‑

watahami. Sztuczne bariery (drogi, płoty),

ków znajdują się jeszcze dziki. Ich popu‑

kłusownictwo i antropopresja, uniemożli‑

lację w całym kraju szacuje się na około

wiająca choćby spokojne dbanie o młode,

144 tys.

to kolejne negatywne czynniki.

dzików sprzyja ich wszystkożerność: od żo‑

Powszechnemu występowaniu

łędzi, orzeszków buczyny, przez dżdżowni‑
Życie w stadzie nie jest jedynie domeną wil‑

ce, owady, gryzonie, aż po padlinę. Niewy‑

ków. Podobnie stadny tryb życia prowadzą

brednej diecie towarzyszy również wysoka

jelenie i sarny. W przypadku jelenistado

dzietność. Locha jest w stanie wydać na

nazywane jest chmarą34, a przewodzi mu

świat do 12 warchlaków w jednym miocie.

p
Wilk szary
(Canis lupus)

łania licówka. Sarny w okresie od późnej
jesieni do wiosny żyją w tzw. rudlach, czyli

Ciekawostkę zoologiczną w powiecie płoc‑

grupach liczących od kilku do kilkudziesię‑

kim stanowią rysie, które przywędrowały

ciu osobników. Rudlom przewodzą również

do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Kra‑

samice, zwane myśliwskim kozami. Sarny,

jobrazowego z Puszczy Kampinoskiej i za‑

wybierające chętnie na miejsce żerowania

domowiły się tu. Do wędrówki wykorzystały

pogranicze lasów i pól, z reguły w chwilach

korytarz ekologiczny doliny Wisły – świad‑

niebezpieczeństwa po prostu uciekają. Je‑

czy to o tym, jak ważne dla świata zwierząt

dynie młode samce skłonne są do zacho‑

jest istnienie ciągłości pasa, przez który

wań terytorialnych i co za tym idzie ataku.

następuje migracja.

34

Rodzina jeleni – składa się z samca,
czyli byka, samicy, czyli łani, oraz dzieci, czyli cielątek. Okres godowy jeleni
trwa od połowy września do połowy
października i nazywa się rykowiskiem.

Od późnej jesieni do wiosny
sarny żyją w tzw. rudlach,
czyli grupach liczących od kilku
do kilkudziesięciu osobników.
Rudlom przewodzą samice,
zwane myśliwskim kozami.

t

Jeleń (Cervus)
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ŚWIAT
ZWIERZĄT
GADY I PŁAZY
Zaskroniec (Natrix natrix)
zwyczajny bardzo lubi brzegi
zbiorników wodnych: jezior,
stawów, strumieni i rzek. Prowadzi
ziemnowodny tryb życia i jest
świetnym pływakiem.

Rozpoczynając rozdział dotyczący gadów i płazów, podkreślimy, że najlepiej poznane
w zakresie liczebności i lokalizacji stanowisk fauny są rezerwaty i parki krajobrazowe.
Dla przykładu w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym odnotowano
osiem gatunków płazów i sześć gatunków gadów (niewiele mniej niż na terenie
całego województwa mazowieckiego). Płazy i gady są podstawą diety wielu wcześniej
wymienionych gatunków ptaków i ssaków, a tym samym warunkują ich obecność w danym
środowisku. W przypadku gadów miejsca bytowania są bardzo różne. Jak zwracają
uwagę autorzy publikacji Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne
przekształcenia, niektóre z nich, jak np. żółw błotny, zasiedlają jeziora i ich nabrzeża.
Inne, jak gniewosz plamisty, wybierają suche tereny otwarte. Jeszcze innym, jak
jaszczurce żyworódce wystarczy umiarkowana wilgoć. Inaczej jest w przypadku płazów,
których rozwój i rozród, a także większość życia związane są ze środowiskiem wodnym.
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Świat zwierząt – gady i płazy
Żaba zielona (Ranidae)

t

Przyjrzyjmy się trzem gatunkom gadów za‑

w momencie konfrontacji. Dopiero w sytu‑

siedlających tereny powiatu płockiego, któ‑

acji natarczywości, osaczenia, zmuszona

re wzbudzają stosunkowo najwięcej emocji,

jest się bronić i kąsa. Istotnie jej jad jest

szczególnie w zetknięciu z nimi młodych

niebezpieczny, ale skutecznie przeciwdzia‑

przyrodników. Chodzi o gniewosza plami‑

ła mu podanie antytoksyny końskiej. Żmija

stego, żmiję zygzakowatą oraz zaskrońca.

zygzakowata, w przeciwieństwie do gnie‑

Pierwszy z nich występuje przede wszyst‑

wosza, nie unika lasów. Chętnie przeby‑

kim w miejscach suchych i silnie nasłonecz‑

wa pod kamieniami, wśród korzeni drzew

nionych, na terenach kamienistych, w zaro‑

i u stóp krzewów. Człowieka o swojej obec‑

ślach i trawach. W diecie tego chronionego

ności może dodatkowo ostrzec syczeniem.

węża dominują jaszczurki. Jest zwierzęciem

Najbardziej wilgotny mikroklimat z trzech

rzadkim i dla człowieka nie stanowi zagro‑

węży wybiera zaskroniec zwyczajny35. Bar‑

żenia. Zmniejszanie się siedlisk i rozwija‑

dzo lubi brzegi zbiorników wodnych: jezior,

jąca się infrastruktura drogowo-miejska

stawów, strumieni i rzek. Prowadzi ziemno‑

przyczyniają się do stałego zmniejszania

wodny tryb życia i jest świetnym pływakiem.

się liczebności populacji. Poza tym, gnie‑

Wszystkie trzy gady jest stosunkowo łatwo

wosz bywa często my‑
lony ze żmiją zygzako‑
watą, a w skutek tego
tępiony. Takie zachowa‑
nia ludzi nie znajdują
usprawiedliwienia, tym
bardziej,że sama żmija
zygzakowata jest bar‑
dzo płochliwa i ucieka

p
Żmija zygzakowata
(Vipera berus)

rozpoznać36. Gniewosz ma

W Gostynińsko
‑Włocławskim Parku
Krajobrazowym
odnotowano osiem
gatunków płazów
i sześć gatunków
gadów.

ciało pokryte drobnymi
łuskami, od strony grzbie‑
tu w kolorze szarobrą‑
zowym. Z tyłu głowy ma
ciemną plamę (podkówko

35

Jadłospis zaskrońca – obejmuje płazy,
ryby, niekiedy myszy. Pokarm zdobywa
aktywnie, reagując na ruch wyrzuceniem przedniego odcinka ciała ku ofierze. Zdobycze połyka żywcem.

36

Wstęga kainowa – tak nazywana jest
linia na grzbiecie węży, biegnąca od
głowy do ogona. Najczęściej mówi się
o niej w przypadku żmji zygzakowatej.

kształtna), a wzdłuż ciała
pas

naprzemianległych,

czarnych plamek. Grzbiet
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p
Jaszczurka zwinka
(Lacerta agilis)

żmii zygzakowatej bywa brązowy, srebrzy‑

Przechodząc do płazów, należy zauważyć,

stoszary,

niebieskawy,

że większość z nich objęta jest ochroną

a nawet pomarańczowy. Przez ciało biegnie

częściową lub ścisłą – jest tak w przypad‑

zygzak o różnym stopniu widoczności, a na

ku traszki, kumaka nizinnego, grzebiusz‑

głowie łuski układają się w ciemny kształt

ki ziemnej, rzekotki drzewnej czy żaby

przypominający literę V. Cechą wyróżniają‑

śmieszki, których przedstawicieli spotkamy

cą szarobeżowe zaskrońce są dwie jaskra‑

na terenie powiatu płockiego. Traszka, nie‑

we plamy z tyłu głowy. To od tych żółtopo‑

kiedy mylona z jaszczurką zwinką, to płaz

marańczowych śladów wywiedziono nazwę

ogoniasty z rodziny salamandrowatych.

zaskroniec. Inną charakterystyczną cechą

Wybiera głównie siedliska leśne, rzadziej

zaskrońca są jego idealnie okrągłe oczy

zapuszcza się na łąki. Na terenach zurba‑

osadzone na spłaszczonej, słabo wydzielo‑

nizowanych można ją spotkać w parkach,

nej od grzbietu głowie.

okolicach sadzawek i zbiorników. Lubi wody

oliwkowozielony,

płytkie, niezarybione, za to z bujną roślinno‑

37

Sen kumaka – kumak wybiera się na
zimowy odpoczynek, kiedy temperatury
spadną poniżej 10oC. Wtedy opuszcza
wodne schronienie i wychodzi na ląd
w poszukiwaniu legowiska. Na zimne miesiące wybiera nory w ziemi, gdzie trwa w głębokim śnie
na głębokości około 50 centymetrów. Miejsca te chętnie dzieli
z ropuchami i traszkami.
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Jaszczurka zwinka to inny gad powiatu

ścią. Tam też się rozmnaża. Podobne miej‑

płockiego. Nietrudno ją wypatrzeć pośród

sce na składanie skrzeku wybiera rzekotka

traw lub podczas wygrzewania się w słoń‑

drzewna. Prócz okresu godów spotkamy

cu na odsłoniętych przestrzeniach – ka‑

ją przede wszystkim na drzewach, krze‑

mieniach czy piaszczystej ścieżce. Jak

wach i na roślinach łąkowych o szerokich

wiele innych jaszczurek, kiedy znajdzie

liściach. W świecie zwierząt rzekotka jest

się w sytuacji zagrożenia, potrafi odrzu‑

wybitną alpinistką, a do wspinaczki używa

cić ogon. Póżniej człon ten się regene‑

kończyn przednich i tylnych zakończonych

ruje, jednak nie osiąga już pierwotnych

długimi palcami zaopatrzonymi w buławko‑

rozmiarów.

wate przylgi. W przeciwieństwie do traszki
i rzekotki, kumak37 nizinny całe życie spędza

Świat zwierząt – gady i płazy

w wodzie – stawach, jeziorach, dzikich

takie, które wprowadzono do środowiska

oczkach wodnych. Do ciekawostek związa‑

nielegalnie – przykład stanowią żółwie. Je‑

nych z tym gatunkiem należy zachowanie

dynym rodzimym gatunkiem żółwia wystę‑

obronne noszące nazwę „refleksu kumaka”.

pującym w Polsce jest żółw błotny. Jednak

W chwilach zagrożenia płaz przewraca się

na całym Mazowszu pozostało zaledwie

na grzbiet, pokazując jaskrawe ubarwienie

około 100 osobników i jeśli spotykamy na

od strony brzucha. Ja‑

wolności żółwia, to czę‑

skrawy, żółtopomarań‑

sto okazuje się, że jest

czowy kolor kojarzy się
większości

drapieżni‑

ków z jadowitością. Taka
taktyka powoduje więc,
że większość zwierząt
obchodzi się smakiem.

W świecie zwierząt
rzekotka38 jest
wybitną alpinistką,
a do wspinaczki
używa kończyn
przednich i tylnych.

to

wypuszczony

wygląd

żaby

śmieszki należy do najbardziej typowych

przez

człowieka żółw ozdobny
bądź jego potomek – tej
odmiany żółwie dobrze
adaptują się do środo‑
wiska i potrafią prze‑
trwać zimy.

Choć

p
Kumak nizinny
(Bombina bombina)

38

Dzieci rzekotki – samica rzekotki
składa łącznie około 6000 jaj! Skrzek
otoczony jest galaretowatą osłonką
i przykleja się do roślin wodnych.
Kijanki wylęgają się już po 10 dniach.
Kijanki żaby śmieszki są duże i osiągają
długość 10–12 centymetrów.

Żółw błotny
(Emys orbicularis)
q

i rozpoznawalnych, to spotkać ją można
stosunkowo rzadko. Żyje w sąsiedztwie
wody, choć poluje na lądzie (owady, drob‑
ne rybki, młode węże), a przestraszona
instynktownie wskakuje do zbiornika.

Prócz gadów i płazów występujących natu‑
ralnie na terenie powiatu płockiego, są też
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ŚWIAT
ZWIERZĄT
BEZKRĘGOWCE

Gąsienica niedźwiedziówki
nożówki (Arctia caja), zwanej też
kają

Bezkręgowce to bardzo liczna grupa, a ściślej zespół grup zwierząt, które
przeciwstawiane są kręgowcom. Powszechnie przyjęło się uważać, że są to
zwierzęta na niższym poziomie ewolucyjnym, choć kryterium klasyfikacji do
tej kategorii, która na całym świecie liczy ponad milion gatunków, jest brak
osiowego szkieletu wewnętrznego oraz czaszki. Sposób przypisywania do
grupy na zasadzie przeciwieństw i braku określonych cech jest dość sztuczny.
Z tego powodu w obszernym zbiorze bezkręgowców znalazły się m.in.: mięczaki,
wije, skorupiaki, owady czy pajęczaki.
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Świat zwierząt – bezkręgowce
Paź królowej
(Papilio machaon)

t

Na omówienie wszystkich gatunków nale‑

w grupie mięczaków znajdują się również śli‑

żących do bezkręgowców, a występujących

maki: zarówno preferujące środowisko lądo‑

na terenie powiatu płockiego, musielibyśmy

we, jak bardzo powszechny wstężyk gajowy,

poświęcić zapewne odrębną publikację i to

ślimak żółtawy i winniczek (największy lądo‑

całkiem obszerną, zważywszy na fakt, że

wy ślimak w Polsce, o średnicy muszli około

tylko ginącym bezkręgowcom poświęcono

5 cm), jak i wybierające do życia środowisko

cały II tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt!

wodne, których przykładem jest błotniarka

Dlatego skupimy się raczej na wyjątkowych

stawowa czy przyczepka jeziorna40.

39

Skójka gruboskorupowa – dożywa
wieku 80 lat! Z jaj skójki rozwijają się
larwy o nazwie glochidium. Pływające
w wodzie glochidia zostają połknięte
przez ryby, którym przyczepiają się
do skrzeli. Żywicielami glochidiów są
m.in.: ciernik, kleń, strzebla potokowa,
okoń, wzdręga i głowacz białopłetwy.

40

Przyczepka jeziorna – zasiedla strefę
przybrzeżną jezior o różnej wielkości,
stawy, starorzecza i niektóre cieki
o spokojnym nurcie. Bytuje głównie na
zanurzonych częściach pionowych łodyg trzciny, pałek wodnych i tataraku.

przedstawicielach tego zbioru grup, na
ich działalności i cechach wyróżniających,

Kolejne i licznie występujące bezkręgowce

a także związkach z pozostałymi przedsta‑

to pajęczaki. Zaliczają się do nich rozto‑

wicielami fauny powiatu.

cza. Pod względem miejsca bytowania są
niezwykłe, ponieważ występują dosłownie

Już wcześniej wspominaliśmy o mięcza‑

wszędzie – w glebie, w kurzu, u wybrzeży

ku występującym w płockich zbiornikach –

jezior. Niektóre z nich są mikroskopijnych

małżu racicznicy. Podobny tryb życia wiedzie

rozmiarów, inne osiągają wielkość małego

objęta ścisłą ochroną skójka gruboskorupo‑

Ślimak winniczek
(Helix pomatia)
q

wa39, która zasiedla czyste cieki i pozostaje
bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia i prze‑
kształcania siedlisk. Skójka to filtrator, któ‑
ry odżywia się zawiesiną odcedzaną z wody.
W przeciwieństwie do racicznicy, która chęt‑
nie oblepia wszelkie podwodne urządzenia
i infrastrukturę, skójka po prostu zagrzebu‑
je się w piasku i mule na dnie. Prócz małży
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Rusałka pawik
(Inachis io) u

Pająk krzyżak (Araneidae)
q

41

Cykl rozwojowy motyli – jaja motyli składane są w różnych miejscach:
mogą być np. przyklejone do roślin,
rzucone w trawę lub złożone w szczelinach kory. Z jaja wykluwa się gąsienica,
której pożywieniem są zazwyczaj liście
i inne miękkie części roślin.
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paznokcia (np. kleszcze). Do gromady pa‑

Najliczniejszą grupą w świecie zwierząt są

jęczaków zaliczane są oczywiście pająki.

owady. W Polsce są licznie reprezentowa‑

I tak wybierając się letnią porą nad jeziora

ne przez motyle, chrząszcze, błonkówki,

Zdworskie lub Łąckie, przy odrobinie uwa‑

muchówki, a także ważki. Samych motyli41

gi i szczęścia powinniśmy spotkać bagnika

odnotowano w naszym kraju ponad 3 tys.

przybrzeżnego dobrego pływaka i nurka,

gatunków. Przechodząc do regionu powia‑

którego pożywieniem są m.in. niewiel‑

tu płockiego, w ciągu dnia jego łąki licznie

kie rybki, a czasem dorosłe żaby. Bardzo

ozdabiają motyle takie jak ogończyki, czer‑

rzadko natrafić już można na jego kuzyna,

wończyki czy modraszki. Subtelnym przed‑

bagnika nadwodnego, za to częstszy jest

stawicielem powszelatkowatych jest rojnik

topik – jedyny pająk w Polsce spędzający

morfeusz. Młodych przyrodników zazwyczaj

całe życie w wodzie. Co ciekawe, oddycha,

najbardziej cieszy widok rusałki pawika

jak inne pająki, powietrzem atmosferycz‑

z rodziny rusałkowatych. Charakterystycz‑

nym. Posiada na odwłoku małe włoski,

ne, barwne „pawie oczka”, znajdujące się na

które pozwalają mu na utrzymanie bańki

koniuszkach skrzydeł tego motyla, weszły

tlenu zaczerpniętej podczas wynurzenia.

na stałe do kultury popularnej, literatury

Następnie topik przenosi bańkę do pod‑

i sztuki. Inne powszechne motyle dzienne to

wodnego domu, w którym mieszka. Inne

bielinkowate i paziowate (w tym sławny paź

pająki, które żyją nad jeziorami, to m.in.

królowej). Choć wydzielenie z grupy motyli

kwadratnik trzcinowy czy krzyżak nadwod‑

ciem ma niejednoznaczne podstawy, to nale‑

ny. Przenosząc się na pola, łąki i obrzeża

ży przyznać, że istnieją różnice, które można

lasów, natrafić można na niewielkiego

wskazać. Większość ciem istotnie jest ak‑

kwietnika, mrówczynkę czy budującego

tywna nocą, wczesnym ranem lub z wieczo‑

sieci i charakterystycznie ubarwionego ty‑

ra. Czułki ciem, w przeciwieństwie do moty‑

grzyka paskowanego.

li, nie posiadają buławek na zakończeniach.

Świat zwierząt – bezkręgowce
t

Dodatkowo samczyki motyli nocnych mają

się hurtnice pospolite, jedną z największych

często pierzaste czułki służące odbieraniu

zaś rodzimą mrówką, typową dla lasów igla‑

bodźców od samiczek. Zawisakowate (np.

stych, jest rudnica. Życie społeczne i za‑

zawistak borowiec), niedźwiedziówkowate

chowania mrówek są dość dobrze pozna‑

(np. niedźwiedziówka kaja) czy sówkowate

ne, choć nieodmiennie fascynują ścisłym

(np. Ogdoconta moreno) wybierają ocienio‑

podziałem na kasty: robotnice, żołnierze,

ne środowisko leśne (zbiorowiska zarów‑

królowe. Mrówki można porównać do służb

no liściaste, jak i iglaste). Niektóre z zawi‑

sanitarnych, które skrupulatnie oczyszczają

saków, choć piękne, bywają szkodnikami.

środowisko z resztek pochodzenia organicz‑

Zawisak borowiec w dużych grupach może

nego. Intrygować mogą wojny prowadzone

wyrządzać znaczące szkody lasom iglastym,

między różnymi gniazdami (mrowiskami),

ponieważ jego przysmakiem są igły sosny.

w trakcie których kradną sobie wzajemnie

Gradacja, czyli nagły, masowy wzrost liczby

jaja i larwy z zamiarem uczynienia niewol‑

osobników tego zawisaka może prowadzić

ników lub zjedzenia. Jeśli można coś dodać

do gołożerów. Podobne upodobania co do

do powszechnej wiedzy na temat pszczoło‑

diety ma barczatka sosnówka.

watych, to to, że gdyby wyginęły, prawdopo‑

Niedźwiedziówka kaja
(Arctia caja)

Gmachówka drzewotoczna
(Camponotus ligniperdus)
q

dobnie większa część gatunków roślin kwia‑
Błonkówki, inaczej zwane błonkoskrzydły‑

towych również by zginęła. Są to bowiem

mi, to rząd owadów liczący na świecie około

najważniejsze owady zapylające.

150 tys. gatunków. W Polsce szacuje się, że
liczba gatunków błonkówek sięga 6 tys.! Co
ciekawe, do tego rzędu należą dwie rodziny
owadów uważanych za najbardziej poży‑
teczne – pszczołowate oraz mrówkowate.
Do najbardziej znanych mrówek zaliczają

Wybierając się letnią porą nad jeziora
Zdworskie lub Łąckie, przy odrobinie uwagi
i szczęścia powinniśmy spotkać bagnika
przybrzeżnego – dobrego pływaka i nurka.
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FORMY OCHRONY
PRZYRODY
W POWIECIE
PŁOCKIM

Lasy Gostynińsko
‑Włocławskie – Leśny Kompleks
Promocyjny
na pograniczu województw
kujawsko-pomorskiego
i mazowieckiego

W poprzednich rozdziałach udowodniliśmy, że tereny powiatu płockiego
nie należą do przeciętnych. I chociaż nie ma tu gór ani morza, krajobrazy są
bardzo urozmaicone. Mozaika lasów, pól, łąk, doliny Wisły i mniejszych rzek,
a także jeziora i okalające je tereny, stanowią kompozycję wyjątkową i cenną.
Świadectwem tego jest ochrona prawna szeroko roztoczona nad częścią
powiatu.
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Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody
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p
Kampinoska Dolina Wisły

Według danych GUS (Ochrona środowiska

z nich, „Dolina Środkowej Wisły”, został

2016, Informacje i opracowania statystycz-

utworzony na mocy rozporządzenia Mini‑

ne) powierzchnia o szczególnych walorach

stra Środowiska w sprawie obszarów spe‑

przyrodniczych prawnie chroniona stanowi

cjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Do

33,6% powierzchni całe‑
go powiatu. Dla porów‑
nania odsetek ten dla
Mazowsza wynosi 29,7%.
Wśród terenów prawnie
chronionych znajdują się
obszary Natura 200042,
parki krajobrazowe, re‑
zerwaty przyrody, obsza‑

Wyspy, łachy,
starorzecza, odnogi
i piaszczyste skarpy
tworzą unikalne
środowisko
bytowania dla wielu
rzadkich gatunków
ptaków.

ry chronionego krajobra‑

42

Natura 2000 – obszary współtworzące
rozległą sieć ochrony przyrody w krajach Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie konkretnych typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków,
które uznawane są za niezwykle cenne
i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą programu są unijne dyrektywy –
ptasia oraz siedliskowa, zwana również
habitatową, a przestrzennym ich wyrazem – tzw. obszary specjalnej ochrony
ptaków (OSO, z ang. Special Protection
Areas, SPA) oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk (SOO, z ang. Special
Areas of Conservation, SAC).
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czterech pozostałych ob‑
szarów, „Sikórz”, „Uro‑
czyska Łąckie” „Dolina
Skrwy Lewej” i „Kampi‑
noska Dolina Wisły”, od‑
noszą się decyzje Komisji
Europejskiej

w sprawie

przyjęcia zaktualizowa‑
nego

wykazu

terenów

mających znaczenie dla

zu, zespoły przyrodniczo‑krajobrazowe oraz

Wspólnoty. „Dolina Środkowej Wisły” to

użytki ekologiczne. Dodatkowo ochroną

największy z wymienionych obszarów. Li‑

objęto blisko 165 pomników przyrody oraz

czy ponad 30 tys. hektarów, z czego 4,5 tys.

wiele gatunków chronionej flory i fauny.

stanowią tereny powiatu płockiego w re‑
jonie gmin Bodzanów, Gąbin, Mała Wieś,

Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji

Słubice, Słupno oraz Wyszogród. Wartość

Ochrony Środowiska na dzień 6 lipca 2017

tych terenów wynika w głównej mierze

roku, na terenie powiatu płockiego znajdu‑

z naturalnego krajobrazu Wisły, która na

je się pięć obszarów Natura 2000. Pierwszy

objętym ochroną odcinku posiada wyraźny

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody

Dolina jest

rolę powyższych terenów, warto dodać za

również ważnym w skali kraju szlakiem

Instytutem na rzecz Ekorozwoju, że dolina

migracji oraz miejscem wybieranym przez

tworzy jeden z ważniejszych europejskich

awifaunę na zimowanie. Schronienie i źró‑

korytarzy

dło pokarmu zapewnia ptakom związana

ochrony są tu m.in. zalewane, muliste

z wodą roślinność. Większe wyspy umac‑

brzegi rzek, ciepłolubne, śródlądowe mu‑

niają zarośla wierzb i topoli, brzegi pora‑

rawy napiaskowe, zmiennowilgotne łąki

sta wiklina oraz roślinność łąkowa, rza‑

trzęślicowe, ziołorośla nadrzeczne, grądy

dziej łęgi. Bogate żerowisko i miejsce lęgu

oraz łęgi – bujność, której niewątpliwym

znajduje tu ponad 50 gatunków ptaków

źródłem pozostaje Wisła i rzeźba terenu.

charakter rzeki roztokowej.

ekologicznych.

p
Tracz nurogęś
(Mergus merganser)

Przedmiotem

wodno-błotnych, przede wszystkim rybi‑
twy, mewy i ptaki siewkowe. Jak podaje

Pozostałe trzy obszary należące do sie‑

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ci Natura 2000 są znacznie mniejsze. Li‑

w Warszawie, jest to najważniejsza kra‑

czący około 124 hektarów obszar „Dolina

jowa ostoja lęgowa rybitwy białoczelnej

Skrwy Lewej” znajduje się nieomal w ca‑

i rzecznej, mewy pospolitej, śmieszki, nu‑

łości w granicach Włocławsko-Gostyniń‑

rogęsi, ostrygojada oraz sieweczki obroż‑

skiego Parku Krajobrazowego i tak jak on

nej. Obszar „Kampinoskiej Doliny Wisły”,

znajduje się częściowo w powiecie płoc‑

choć pod względem powierzchni mniejszy

kim, a częściowo w gostynińskim. Ostoja

o około 30% od „Doliny Środkowej Wisły”,

ochrania roślinność łęgową, porastającą

w obrębie powiatu płockiego jest zbliżony

dno i stoki doliny Skrwy Lewej, oraz wil‑

zasięgiem, a w części południowej nawet

gotne łąki, które roztaczają się wokół jej

wykracza poza ten drugi. Choć opisaliśmy

brzegów. Florystycznym ewenementem

Rybitwa rzeczna
(Sterna hirundo)
q
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„Uroczyska Łąckie”
obejmują około
1600 hektarów lasów,
bagien i wód w południowo
wschodniej części
Gostynińsko-Włocławskiego
Parku Krajobrazowego.

p
„Uroczyska Łąckie”

okolicy jest storczyk obuwik bardzo rzad‑

Parku Krajobrazowego. W zasięgu obszaru

ki, w skali kraju spotykany raczej w Ma‑

znajduje się Jezioro Sendeń (jednocześnie

łopolsce i Sudetach, charakteryzujący się

zespół przyrodniczo-krajobrazowy) oraz

okazałymi,

kwiatami43.

zbiornik Jeziorko, a także cztery rezerwaty.

Kolejny obszar należący do sieci, Natu‑

Same rezerwaty przedstawimy dokładniej

ra 2000, czyli „Sikórz”, również związany

w dalszej części, jednak warto podkreślić,

jest z rzeką. Tym razem jest to większa,

że na terenie obszaru stwierdzono wystę‑

początkowo meandrująca spokojnie wśród

powanie cennych siedlisk, m.in. torfowiska

rozlewisk, później mocno wcinająca się

przejściowe i trzęsawiska, grąd środko‑

doliną aż do ujścia Skrwa Prawa. Szcze‑

woeuropejski i subkontynentalny oraz łęgi

gólnie cenne są tutejsze krajobrazy nad‑

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

brązowożółtymi

brzeżne, pagórkowate i porośnięte łęgami

43

44

Storczyk obuwik – narażony jest na
wyginięcie z uwagi na swoją wyjątkową
urodę. Niefrasobliwi turyści nierzadko
zrywają jego kwiaty, bywa także przenoszony z dzikich, naturalnych stanowisk do przydomowych ogrodów. Co
ciekawe, jego kwiaty należą do tzw.
pułapkowych. Ich budowa pozwala zatrzymać owada na tyle długo, że ten dokonuje zapylenia i zabiera dalej zebrany
pyłek.
Parki krajobrazowe – w Polsce jest ich
122. Najstarszy Suwalski Park Krajobrazowy (1976), a najmłodszy to Nadgoplański Park Tysiąclecia (2009). Pod
względem powierzchni największym
jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
(870,4 km²), najmniejszy zaś to Park
Krajobrazowy Stawki (17,32 km²).
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i grądami. I w tym przypadku obszar po‑

Chcąc przybliżyć ogólną charakterystykę

krywa się z innymi terenami chronionymi

dwóch parków krajobrazowych44 znajdują‑

– Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym

cych się na terenie powiatu płockiego, naj‑

oraz rezerwatem krajobrazowym „Sikórz”.

pierw opiszemy tę formę ochrony przyrody,

Ostatni z obszarów znajduje się w obrębie

która niekiedy niesprawiedliwie postrzegana

gmin Łąck i Nowy Duninów. „Uroczyska

jest jako „gorszy rodzaj parku narodowego”.

Łąckie” obejmują około 1600 hektarów la‑

Otóż jest to bardzo mylne podejście. Zgod‑

sów, bagien i wód w południowo wschod‑

nie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku

niej

park narodowy to obszar, który wyróżnia się

części

Gostynińsko-Włocławskiego

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody

przyrodniczy‑

nimi (oczywiście w sposób nieprowadzący

mi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi

do eksploatacji czy dewastacji). Dlatego,

i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej

w wielkim uproszczeniu, można powiedzieć,

niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała

że parki narodowe służą przede wszyst‑

przyroda oraz walory krajobrazowe”. W myśl

kim przyrodzie, jej ochronie i przetrwaniu,

tej samej ustawy park krajobrazowy to ob‑

natomiast parki krajobrazowe ochraniają

szar chroniony ze względu na wartości przy‑

dziedzictwo w szerokim przyrodniczo-kul‑

rodnicze, kulturowe oraz walory krajobrazo‑

turowym wymiarze i służą otwarciu czło‑

we. Dodatkowo jednak akcent położony jest

wieka na te walory, zapewnieniu możliwości

na znaczenie wartości historycznych oraz

obcowania z nimi, a nade wszystko uświa‑

popularyzacji wymienionych wartości w wa‑

domieniu mu ich uniwersalnego znaczenia.

runkach zrównoważonego rozwoju. Można

I w tym kontekście kryje się niezwykła rola

zatem przyjąć, że podstawowa różnica po‑

parków krajobrazowych park narodowy to,

między parkami narodowymi a krajobrazo‑

jako narzędzia wykształcającego wrażliwość

wymi polega na stopniu ochrony i sposobie

na piękno przyrody i otaczającego świata.

udostępniania. O ile w przypadku tych pierw‑

A przecież dopiero człowiek z odpowiednią

szych ruch turystyczny jest w obrębie wyzna‑

wrażliwością i świadomością może należycie

czonych obszarów sprowadzony do ściśle

dbać o naturę.

szczególnymi

wartościami

p
Lasy Gostynińsko
‑Włocławskie

Las łęgowy
q

wytyczonych szlaków lub zupełnie zakazany,
o tyle w przypadku drugich dokłada się sta‑

Pierwszy z płockich parków to położony

rań, by maksymalizować zainteresowanie

w północno-zachodniej

części

powiatu,
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p
Brudzeński
Park Krajobrazowy

liczący ponad 3 170 hektarów, Brudzeński

parowy i wąwozy. Szczególną wartość dla

Park Krajobrazowy. Powołano go w celu

flory i fauny stanowią odcinki, na których

zachowania wartości przyrodniczych rzeki

koryto meandruje, rozdwaja się i zmienia

Skrwy Prawej, wraz z otoczeniem oraz po‑

bieg, tworząc zielone wyspy i torfiejące

wiązanymi zespołami rynnowymi strugi Ja‑

starorzecza. Eksperci Mazowieckiego Ze‑

noszyckiej i rzeki Wierzbiny. Za wyjątkowo

społu Parków Krajobrazowych przekonują,

cenne uznano również ekosystemy leśne,

że najpiękniejsze widoki w okolicy rozcią‑

w tym grądy i łęgi, a także florę i faunę wraz

gają się właśnie ze skarp Skrwy. Wprawni
geoturyści mogą również

z ich siedliskamiXXIII. Mi‑
łośnicy parku są zgodni,
że do jego niekwestiono‑
wanych uroków należą
Zawilec gajowy
(Anemone nemorosa)
q

głębokie doliny i jary roz‑
cinające sandrowe piaski
najmłodszego zlodowa‑
cenia. Pośród delikatnie
pofalowanej morenowej
wysoczyzny to one nadają
krajobrazowi unikalnego

Szczególną wartość
dla flory i fauny
stanowią odcinki,
na których koryto
meandruje, rozdwaja
się i zmienia bieg,
tworząc zielone
wyspy i torfiejące
starorzecza.

charakteru. Oczywiście
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zabawić się w rozpozna‑
wanie utworów rzeźby
polodowcowej,

których

nie brak w dolinach do‑
pływów

Skrwy.

Są

to

m.in. wały ozów, kemy,
rynny
wytopiska

supraglacjalne,
i sandrowe

terasyXXIV. Wśród wyjąt‑
kowych walorów parku
wymienia

się

również

głęboka dolina Skrwy dominuje nad innymi

dziedzictwo historyczno
‑kulturowe: obiek‑

formami geomorfologicznymi, zachwyca‑

ty i założenia dworsko-ogrodowe (np. dwo‑

jąc wielopoziomowymi terasami i stromy‑

rek w Sikórzu, zespoły pałacowo-parkowe

mi skarpami, które tu i ówdzie przecinają

w Srebrnej i Brudzeniu Dużym), a także

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody
Łabędź niemy 		
(Cygnus olor)

t

układy osadnicze oraz trakty z zabytkowy‑

letnią porą, nim we wrześniu odlecą w po‑

mi elementami małej architektury, takimi

szukiwaniu ciepła i pogody.

jak przydrożne krzyże i kapliczki. Jeszcze
jedną z przesłanek utworzenia parku była

W parku znajdują się trzy rezerwaty, za‑

potrzeba zachowania drobnopowierzch‑

czynając od północy, to „Brudzeńskie

niowej mozaiki łąk, zadrzewień, pastwisk,

Jary” (rezerwat młody, utworzony dopiero

sadów i pól uprawnych. Choć opisując florę

w 2002 roku), „Sikórz” i „Brwilno”. „Bru‑

parku na pierwszym miejscu wymienia się

dzeńskie Jary” powołano dla ochrony uni‑

przede wszystkim cenne zbiorowiska łęgów

kalnego krajobrazu przełomu Skrwy, a tak‑

i grądów, to dla wielu przyrodników szcze‑

że wiekowych drzewostanów dębowych

gólnie interesujący jest okres wczesnowio‑

i roślinności zielnej. Wiek tutejszego sta‑

senny, kiedy uwagę skupiają na sobie rośli‑

rodrzewia szacowany jest na około 150 lat.

ny runa leśnego. Kwitnie kokorycz, zawilec,

Prócz dębów w składzie gatunkowym za‑

ziarnopłon wiosenny, a szczególnie gęsto

znaczają się brzozy, lipy, topole i klony, wio‑

śnieżyczka przebiśniegXXV. Obraz bogactwa

senną zaś porą uwagę zwraca runo leśne,

tutejszej natury uzupełniają liczni przedsta‑

które miejscami bieli się od przebiśniegów.

wiciele ornitofauny: bocian czarny, łabędź

Co ciekawe, na jednym z brzegów doliny

niemy, myszołów, bączek czy dudek45. Ten

Skrwy, w obrębie rezerwatu, zachowały

ostatni mianowany został oficjalnym sym‑

się pozostałości wczesnośredniowiecz‑

bolem parku i umieszczony w jego logotypie

nego grodziska. W centralnej części Bru‑

(w ujęciu z góry, z rozpostartymi skrzydłami

dzeńskiego Parku Krajobrazowego znaj‑

o charakterystycznym pasiastym wzorze).

duje się rezerwat „Sikórz”. Do jego zadań

Nic dziwnego tereny te to idealne i ulubio‑

należy ochrona kolejnego przełomowego

ne miejsce bytowania dudków, przynajmniej

odcinka Skrwy Prawej wraz z otaczającą

p
Dudek
(Upupa epops)

45

Dieta dudka – składa się głównie
z mrówek, pasikoników, ślimaków
i motyli, a niekiedy także żab i jaszczurek. Jedzącego dudka łatwo rozpoznać
po miarowym kiwaniu się w przód i tył,
kiedy to najpierw rozgniata ofiarę, a potem podrzuca i połyka.
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p
Gostynińsko‑Włocławski
Park Krajobrazowy

46

Pajęcznica gałęzista – bliska krewna
szparaga, która należy do tzw. roślin
miododajnych, o wonnych kwiatach,
które zapewniają pszczołom surowiec
do produkcji miodu: nektar, spadź i pyłek.

roślinnością. Krajobrazy zmieniają się tu

odcinkiem Skrwy Prawej do Zbiornika

pod dyktando rzeki. Pośród meandrów

Włocławskiego. Dogodny mikroklimat na‑

Skrwy wznoszą się i opadają skarpy mniej

słonecznionych skarp sprawił, że pięknie

i bardziej strome. Miejscami rzeka podmy‑

wykształciły się tu dąbrowy świetliste. Po‑

wa zbocza. Rozłożystym dębom towarzyszą

niżej piętra dębów występują rzadkie lipy,

tu klony, lipy i sosny, rzadziej modrzewie

a jeszcze niżej – leszczyny z jałowcem i de‑

i świerki. W połowie 2016 roku zapadła de‑

reniem. Przedstawicielami bogatego runa

cyzja o udostępnieniu rezerwatu turystom,

są m.in. lilia złotogłów, ciemiężyk biało‑

którzy będą poznawać jego walory na spe‑

kwiatowy czy pajęcznica gałęzista46.

cjalnie wytyczonych szlakach pieszych.
Ostatni z rezerwatów, „Brwilno”, obejmuje

Położony w południowo-zachodniej czę‑

skarpy pradoliny Wisły wraz z ujściowym

ści

powiatu

Gostynińsko-Włocławski

Park Krajobrazowy w dużej części obej‑

Do atutów Gostynińsko-Włocławskiego
Parku Krajobrazowego należy bogactwo
fluwioglacjalnych form morfologicznych oraz
zwarte kompleksy leśne z przewagą borów
sosnowych i mieszanych. Okolice cieków
i zbiorników wodnych to miejsca występowania
łęgów i olsów, zaś w okolicach Łącka napotkać
można większe kompleksy lasów grądowych
i dąbrów.
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muje

tereny

województwa

kujawsko

‑pomorskiego. Powołano go dla ochrony
części obszaru Pojezierza Gostynińskiego,
siedlisk oraz przedstawicieli flory i fauny.
Szczególną wartość przedstawia również
kultura materialna regionu – na styku
Kujaw i Mazowsza, w miejscu spotkania
i przenikania się wierzeń, obyczajów i tra‑
dycji. Do atutów Parku należy bogactwo
fluwioglacjalnych form morfologicznych

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody
oraz zwarte kompleksy leśne z przewagą
borów sosnowych i mieszanych. Okolice
cieków i zbiorników wodnych to miejsca
występowania łęgów i olsów, zaś w oko‑
licach Łącka napotkać można większe
kompleksy lasów grądowych i dąbrów.
Specjaliści kujawsko‑pomorskich parków
szacują, że w granicach Parku występuje
około 800 gatunków roślin naczyniowych.
Wśród nich blisko 180 to gatunki rzadkie
w skali regionu, a około 50 objętych jest
ochroną prawnąXXVI. Zwierzęta Parku naj‑
szerzej reprezentowane są przez przed‑
stawicieli awifauny, w tym ptaki wodno
‑błotne. Nie powinno zatem dziwić, że
prężnie działa tu Ośrodek Rehabilitacji
i Hodowli Ptaków, w którym prowadzi się
skuteczne leczenie dzikich podopiecz‑

bałtyckiego. Cofający się lądolód pozosta‑

nych. W mazowieckiej części Parku znaj‑

wił tu liczne formacje (ozy, kemy, jeziora),

duje się sześć rezerwatów – od północy są

które ubogacają biotop i uatrakcyjniają

to „Kresy”, „Jarząbek”, „Jezioro Drzezno”,

krajobraz. O występujących tu niewielkich

„Łąck”, „Dąbrowa Łącka” i „Korzeń”. Po‑

zbiornikach Sendeń i Jeziorko wspomina‑

łożony w gminie Nowy Duninów rezerwat

liśmy już w rozdziale poświęconym florze.

„Kresy” wziął swoją nazwę od uroczyska,

Przypomnijmy tylko, że na otaczających

które znajdowało się na pograniczu dwóch

je bagnach i torfowiskach panują ideal‑

regionów – Mazowsza i Kujaw. W rezerwa‑

ne warunki dla rozwoju rzadkich roślin

cie nie brakuje pomnikowych drzew – wie‑

– rosiczek, pływacza drobnego, widła‑

kowych dębów, grabów i modrzewi. Blisko

ka czy bagnicy torfowej. Równie cenne

stuletnie sosny porastają pagórki wydm.

i związane ze środowiskiem wodnym są

„Kresy” ochrania ponadto torfowiska wy‑

zbiorowiska roślinne rezerwatu „Jezioro

sokie oraz naturalne zbiorowiska oligo‑

Drzesno”. W tym przypadku szczególną

troficzne. Kolejny rezerwat, „Jarząbek”,

uwagę zwrócono na naturalny, strefowy

został powołany dla ochrony ekosystemów

układ flory. Co ciekawe, w 2006 roku Wo‑

leśnych, jeziornych i bagiennych, położo‑

jewódzki Inspektorat Ochrony Środowi‑

nych w strefie marginalnej zlodowacenia

ska przeprowadził badania wód Jeziora

p
Dąbrowa Łącka

Rdest wężownik
(Polygonum bistorta)
q
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p
Brudzeński Park
Krajobrazowy

Drzesno. Zakwalifikowano je do III klasy

do ewenementów florystycznych należą

czystości, odnotowując dodatkowo, że Je‑

cienistka trójkątna i klon polny, spoty‑

zioro jest zbiornikiem bardzo płytkim. „Ze

kany zazwyczaj na otwartych przestrze‑

względu na niewielką głębokość i łatwość

niach. Jeden z rozleglejszych rezerwatów

mieszania się wód w okresie letnim jezio‑

Gostynińsko‑Włocławskiego Parku Krajo‑

ro – przyp. autora nie wytwarza stratyfi‑

brazowego to licząca ponad 305 hektarów

kacji termicznej. Cała masa wody w obu

„Dąbrowa Łącka”. Roztoczono tu opiekę

badanych okresach charakteryzowała się

nad Jeziorem Łąckim Małym oraz otacza‑

wyrównaną temperaturą i dobrym natle‑

jącymi go zbiorowiskami leśnymi, bagien‑

nieniem”XXVII. Mniejszym od „Jeziora Drze‑

nymi i łąkowymi. Powszechnie występują‑

zno” jest rezerwat „Łąck”, ochraniający

cej sośnie towarzyszą tu dąb szypułkowy,

200-letni drzewostan sosnowy z udziałem

olsza i brzoza omszona. Niektóre z dę‑

dębu. W podszycie lasu występują liczne

bów to pomnikowe okazy liczące ponad

drzewa liściaste – graby, klony i lipy, zaś

160 lat. Do „Dąbrowy Łąckiej” przylega

Na terenie powiatu płockiego, prócz
obszarów chronionych w granicach parków
krajobrazowych, wyodrębniono dodatkowo
sześć rezerwatów. Wszystkie związane są
z Wisłą oraz unikalnymi warunkami, jakie
panują na wyspach i łachach obmywanych
przez jej wody.

ostatni z rezerwatów w Parku – „Korzeń”.
Na niewielkim obszarze wykształciły się
tu piękne drzewostany dębowo-sosnowo
‑grabowe, przy czym ten ostatni gatunek
rozwija się najszybciej, anektując coraz
większe powierzchnie. Ciekawostką jest
również

173

gatunków

roślin naczyniowych oraz 8 gatunków
mchów.
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występowanie

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody
Na terenie powiatu płockiego, prócz ob‑
szarów chronionych w granicach parków
krajobrazowych, wyodrębniono dodatkowo
sześć rezerwatów. Wszystkie związane są
z Wisłą oraz unikalnymi warunkami, jakie
panują na wyspach i łachach obmywanych
przez jej wody. Faunistyczne rezerwaty
„Kępa Wykowska”, „Ławice Troszyńskie”,
„Kępa Rakowska”, „Kępa Antonińska”,
„Wyspy Białobrzeskie”, „Wyspy Zakrzew‑
skie” ochraniają ostoje lęgowe rzadkich
i ginących ptaków wodnych, takich jak sie‑
weczki rzeczne, rybitwy czy mewy.

p
Rybitwa rzeczna
(Sterna hirundo)

nadzalewowe terasy piaszczyste z wydma‑
mi, przeważnie zalesione. Drugi to okoli‑

Rozległą formą ochrony, obejmującą na

ce sztucznego Zbiornika Włocławskiego,

ternie powiatu powierzchnię ponad 61 tys.

którego brzegi doświadczają intensywnych

hektarów, są Nadwiślański Obszar Chro‑

procesów erozyjnych – abrazji47 i osuwisk.

nionego Krajobrazu (około 6 540 ha na

Położony w północno
‑zachodniej części

terenach sąsiednich powiatów), Obszar

powiatu (i poza nim) Obszar Chronionego

Chronionego

„Przyrzecze

Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej”

Skrwy Prawej” oraz „Gostynińsko‑Gąbiński

znajduje się na granicy południowej części

Obszar Chronionego Krajobrazu”. Zgodnie

Równiny Urszulewskiej i Równiny Racią‑

z Ustawą o ochronie przyrody obszary chro‑

skiej, chroniąc urozmaicone tereny okala‑

nionego krajobrazu to obszary chronione

jące Skrwę. Natomiast położony na samym

ze względu na wyróżniający się krajobraz

południu

o zróżnicowanych ekosystemach, warto‑

Chronionego Krajobrazu obejmuje głównie

ściowe ze względu na możliwość zaspoka‑

obszary leśne i rolnicze, z wyspami krze‑

jania potrzeb związanych z turystyką i wy‑

wów i rzadkich zadrzewień rozgraniczają‑

poczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy

cych uprawy, oraz młode lasy.

Krajobrazu

Gostynińsko-Gąbiński

Sieweczka rzeczna
(Charadrius dubius)
q

Obszar

ekologicznych. W zupełności uzasadnia to
wybór każdego z obszarów. Pierwszy z nich

Obraz form ochrony przyrody i krajobrazu w

obejmuje szeroko omawiane tereny w ob‑

powiecie płockim uzupełniają użytki ekolo‑

rębie Kotliny Warszawskiej, z dwoma war‑

giczne, zespoły przyrodniczo
‑krajobrazowe

tościowymi typami krajobrazu. Drugi to te‑

oraz pomniki przyrody. Zgodnie z usta‑

rasy zalewowe, głównie łąkowo‑rolne, oraz

wą pierwszą z form są objęte pozostałości

47

Abrazja – jeden z procesów erozyjnych
(procesów niszczenia), związany ze
ścieraniem podłoża skalnego (także
skarp) przez luźny materiał wleczony
lub zawieszony w wodach rzek, mórz,
w masie lodowca czy wietrze. W wyniku
wzajemnego ścierania materiału skalnego dochodzi do jego rozdrobnienia
i obtoczenia. W rezultacie abrazji powstają np. klify i platformy abrazyjne.
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wody
Wielgie rzeki; kanały
bagna, tereny podmokłe

obszary chronionego krajobrazu
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Natura 2000 Specjalny obszar ochrony ptaków
Natura 2000 Specjalny obszar ochrony siedlisk

Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– ochrona przyrody
ekosystemów mających znaczenie dla za‑
chowania różnorodności biologicznej, m.in.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w powiecie płockim
nazwa

gmina

powierzchnia

Jezioro Białobrzeskie

Bodzanów

37,9 ha

Ujście Skrwy

Brudzeń Duży

96,0 ha

Jezioro Józefowskie

Brudzeń Duży

24,9 ha

ków flory i fauny, wraz z miejscami rozmna‑

Jezioro Ciechomickie

Łąck

91,1 ha

żania lub miejsca sezonowego przebywania.

Jezioro Górskie

Łąck

87,0 ha

Ich liczba na terenie powiatu sięga 90, a po‑

Jezioro Łąckie Duże

Łąck

96,6 ha

Jezioro Zdworskie

Łąck

452,5 ha

naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i
krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, staro‑
rzecza, skarpy, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatun‑

wierzchnia przekracza 93 hektary, roztacza‑
jąc ochronę głównie nad terenami leśnymi
i bagiennymi. Kolejna forma służy zacho‑

Ostatnią z form ochrony, której z uwagi na

waniu fragmentów krajobrazu naturalnego

liczbę jednostek w całości niestety nie mo‑

i kulturowego zasługujących na ochronę ze

żemy przybliżyć, są pomniki przyrody – jest

względu na walory widokowe lub estetyczne.

ich niemal 190 na terenie powiatu. W grupie

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w po‑

tej znajdują się m.in. pojedyncze drzewa,

wiecie obejmują blisko 900 hektarów. Są one

aleje oraz głazy narzutowe. Chlubą powia‑

zlokalizowane w rejonie największych jezior

tu jest 400 letni dąb szypułkowy „Chrobry”

powiatu, a także w obszarze ujścia Skrwy.

w Białobrzegach. Jego obwód wynosi
8,70 metra, a wysokość – 25 metrów.
Skrwa Lewa
q
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PROGRAMY
REALIZOWANE
W POWIECIE
PŁOCKIM

Skrwa Lewa – przepływa m.in.
przez, Gostynin i Soczewkę,
w pobliżu której wpada do Wisły.

W poprzednim rozdziale pobieżnie przybliżyliśmy informacje na temat
obszarów chronionych w powiecie płockim. Opowiedzieliśmy o terenach,
których największym atutem jest różnorodność, bliskie sąsiedztwo odmiennych
krajobrazów, a w rezultacie ekosystem, w którym wiele organizmów żywych
znalazło dla siebie optymalne warunki bytowania.
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Formy ochrony przyrody i programy realizowane w powiecie płockim
– realizowane programy

Jednak same formy ochrony, niepoparte

po stronie organizacji pozarządowych, czy

działaniami społeczności lokalnych, akty‑

państwowych jednostek organizacyjnych.

p
Brudzeński Park
Krajobrazowy

wistów, samorządu oraz instytucji związa‑
nych z ochroną środowiska, nie zapewniły‑

Jeśli rozważać całokształt polityki zmie‑

by przyrodzie powiatu możliwości trwania

rzającej do podtrzymania i kontynuowania

w niezmienionym stanie. Co więcej, kiedy

zrównoważonego rozwoju powiatu płoc‑

mówi się o zachowaniu przyrody, przyjmu‑

kiego, to jej cele i zadania zostały ujęte

je się również jej istnienie i funkcjonowanie

w Programie ochrony środowiska w powie-

w ramach szerszego, wewnętrznie powią‑

cie płockim na lata 2011–2015 z perspekty-

zanego układu, który można postrzegać

wą do roku 2018. Jest to program spójny

w ujęciu całego Mazowsza i transgranicz‑

z polityką ekologiczną Polski oraz stra‑

nych makroregionów. Bez współpracy, woli

tegicznymi dokumentami na szczeblu

i zaangażowania po stronie obywateli oraz
administracji różnych nie jest możliwa peł‑
na ochrona środowiska.

Dlatego tak ważne są działania realizowane
przez powiat płocki oraz partnerów, czy to

Bez współpracy, woli i zaangażowania
obywateli oraz administracji różnych
szczebli pełna ochrona środowiska
nie jest możliwa.
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„Celem projektu jest kształtowanie ochrony
bioróżnorodności walorów przyrodniczych
powiatu płockiego w zakresie in-situ
i ex‑situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych
i gatunków oraz użytkowych gatunków
rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony
na kształtowanie turystyki i rekreacji”.

48

Cele polityki ekologicznej powiatu
(Program ochrony środowiska
w powiecie płockim na lata 2011–
2015 z perspektyw do roku 2018)
Cele główne
1. Ograniczenie emisji substancji
i energii
Cele szczegółowe:
1.1. Doskonalenie gospodarki
odpadami
1.2. Ochrona powietrza
1.3. Ochrona przed hałasem
1.4. Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi
1.5. Rozwój inwestycji służących
ochronie środowiska
1.6. Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego
2. Ochrona zasobów naturalnych
Cele szczegółowe:
2.1. Ochrona środowiska
przyrodniczego i krajobrazu
2.2. Ochrona zasobów wodnych
2.3. Ochrona powierzchni ziemi
2.4. Ochrona zasobów surowców
naturalnych
3. Rozwój energetyki odnawialnej
Cele szczegółowe:
3.1. Rozwój produkcji energii
słonecznej
3.2. Rozwój produkcji energii
z biomasy
3.3. Rozwój produkcji energii
wiatrowej
3.4. Rozwój produkcji energii wodnej
3.5. Rozwój produkcji energii za
pomocą pomp ciepła
3.6. Rozwój energetyki geotermalnej
4. Podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa
Cele szczegółowe:
4.1. Zwiększenie efektywności
edukacji ekologicznej
społeczeństwa
4.2. Zwiększenie dostępu
społeczeństwa do informacji
o środowisku
4.3. Wzrost aktywności społecznej
w sprawach ochrony
środowiska
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krajowym i wojewódzkim. Jego postano‑

środowiska występują bowiem wzajemne

wienia uwzględniają również podsumowa‑

powiązania i zależności, a wpływ na je‑

nia z realizacji poprzedniego Programu,

den element oddziałuje, na całą przyrodę

analizy sytuacji zastanej, a także opinię

danego obszaru od razu bądź w pewnym

obywateli – ich propozycje i uwagi pozy‑

opóźnieniem. Z uwagi na to wszystkie cele

skane podczas konsultacji społecznych.

Programu, zadania i metody ich realizacji

W Programie, prócz nadrzędnego celu,

są niezwykle ważne dla pełnej i planowej

jakim jest „Poprawa stanu środowiska

ochrony środowiska48.

przyrodniczego i ochrona jego zasobów”,
wskazano cele główne, cele szczegółowe

Prócz związanych z ochroną środowiska

oraz działania zmierzające do ich realiza‑

zadań wykonywanych przez starostwo

cji. I choć może się wydawać, że z punktu

samodzielnie, w ramach własnego bu‑

widzenia ekologii najważniejszy jest cel

dżetu, powiat płocki podejmuje projekty

szczegółowy, czyli „ochrona środowiska

współfinansowane ze środków unijnych

przyrodniczego i krajobrazu” w ramach

lub instytucji państwowych i we współ‑

„ochrony zasobów naturalnych” w rzeczy‑

pracy z partnerami. Przykładem może być

wistości jest inaczej. Pomiędzy elementami

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w Powiecie Płockim
– Realizowane Programy

projekt „Ochrona bioróżnorodności oraz

płockiego w zakresie in-situ i ex-situ za‑

ograniczenia negatywnego oddziaływania

grożonych siedlisk przyrodniczych i ga‑

ruchu turystycznego na obszary cenne

tunków oraz użytkowych gatunków rodzi‑

przyrodniczo i promowanie lokalnych wa‑

mych z uwzględnieniem wpływu ochrony

lorów przyrodniczych na terenie powiatu

na kształtowanie turystyki i rekreacji”XXVIII.

płockiego”, Oś priorytetowa V Gospodar‑

Ów cel realizowany jest w ramach czterech

ka przyjazna środowisku Działanie 5.4

podstawowych działań. Pierwsze to ochro‑

Ochrona

na

bioróżnorodności

Regionalne‑

p
Rezerwat “Sikórz”,
Brudzeński Park
Krajobrazowy

Łasica (Mustela)
q

in-situ (w środowisku naturalnym)

go Programu Operacyjnego Wojewódz‑

i ochrona ex-situ (w ekosystemie zastęp‑

twa Mazowieckiego 2014–2020 (umowa

czym) zagrożonych gatunków fauny i flory

nr RPMA.05.04.00-14-4023/15 z dnia 24

oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze

czerwca 2016 roku). Prócz powiatu płoc‑

powiatu płockiego. Kolejne to unowocze‑

kiego, który jest beneficjentem projektu,

śnienie oraz budowa niezbędnej ku temu

partnerem są Lasy Państwowe – Nad‑

infrastruktury. W ramach projektu prze‑

leśnictwo Płock i Łąck. „Celem projektu

prowadzona zostanie redukcja antropopre‑

jest kształtowanie ochrony bioróżnorod‑

sji, czyli negatywnego oddziaływania ruchu

ności walorów przyrodniczych powiatu

turystycznego na zagrożone gatunki fauny
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p
Brudzeński Park
Krajobrazowy

i flory oraz siedliska. Ostatnie działanie to

zaawansowanym etapie. Zadania to np.

szeroko rozumiana edukacja i promocja

utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji

ekologiczna prowadzona wieloaspekto‑

nad Jeziorem Łąckim Dużym, wytyczenie

wo. Projekt został rozpoczętyw 2016 roku,

lub modernizacja istniejących szlaków

a perspektywa jego zakończenia przypada

turystyczno‑rekreacyjnych (Nadleśnictwo

na rok 2019. Do tego czasu ukończone zo‑

Płock, brzegi Wisły, Dolina Skrwy), a tak‑

staną zadania, z których część jest już na

że przygotowanie potencjalnych stanowisk
lęgowych dla chronionych i rzadkich ga‑
tunków awifauny i fauny. Wiele o samym

Celem obu zadań jest podniesienie wiedzy na
temat przyrody, w szczególności o rodzimych
gatunkach flory i fauny, oraz promowanie
zachowań ekologicznych, a narzędziem
w procesie poznawczym jest plenerowa trasa
z tablicami informacyjnymi.

projekcie, etapie jego wdrożenia, a także
możliwościach uczestnictwa w bezpłat‑
nych szkoleniach oraz imprezach (w tym
plenerowych, jak spływy kajakowe), dowie‑
dzieć się można z powstałego w ramach
projektu portalu http://ekoinicjatywa-po‑
wiatplock.pl. Serwis służy ponadto przybli‑
żeniu wiadomości na temat form ochrony
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– Realizowane Programy
poznawczym jest plenerowa trasa z tabli‑
cami informacyjnymi. W przypadku Zespo‑
łu Szkół im. Leokadii Bergerowej ścieżka
obejmuje siedem tablic na odcinku 300
metrów. Szacuje się, że rocznie z trasy
skorzysta ponad 1000 osób – głównie dzie‑
ci i młodzieży w wieku szkolnym. Podobne
obiekty małej architektury (sześć tablic
na 250 m.) przy Domu Pomocy Społecznej
w Goślicach odwiedzane będą przez około
1100 osób rocznie. Prócz środków z Woje‑

p
Żurawina błotna
(Vaccinium oxycoccus)

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej fundusze na realiza‑
cję powyższych prac pochodziły z budżetu
powiatu płockiego.

Dzięki wsparciu z WFOŚiGW możliwa była
również realizacja projektów związanych
przyrody w powiecie oraz możliwościach

z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych

turystycznego ich poznania (mapa szlaków,

drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń

aplikacja turystyczna).

Runo leśne
q

Wiele programów realizowanych jest dzię‑
ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. To m.in. dwa projekty pole‑
gające na stworzeniu ścieżki edukacyjno‑
‑przyrodniczej: jednej na terenie zielonym
Domu Pomocy Społecznej w Goślicach,
drugiej przy Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku. Celem obu zadań
jest podniesienie wiedzy na temat przyrody,
w szczególności o rodzimych gatunkach
flory i fauny, oraz promowanie zachowań
ekologicznych, a narzędziem w procesie
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p
Wiewiórka (Sciurus)

na terenie jednostek organizacyjnych,

pro-środowiskowym,

podlegających Starostwu Powiatowemu

mnieć, że przez okres minionych dwudzie‑

w Płocku – szkół oraz domów pomocy

stu lat samorząd oraz organizacje dzia‑

społecznej. W ramach powyższych dzia‑

łające w powiecie, podjęły szereg działań

łań dokonano ponad 3000 nasadzeń drzew

związanych z aktywną ochroną siedlisk

i krzewów, które przyczyniły się do popra‑

oraz ich dzikich mieszkańców. Liczne ini‑

wy mikroklimatu i krajobrazu objętych

cjatywy objęły m.in. czynną ochronę pta‑

projektem terenów.

ków,

w tym

nie

drapieżnych

wolno

zapo‑

(pomykówka,

uszatka, pójdźka), blaszkodziobych (ohar,
Wymieniając zrealizowane na terenie po‑

tracz nurogęś, gągoł) oraz siewkowych (ry‑

wiatu płockiego projekty o charakterze

bitwy i mewy). Działania na rzecz ochrony

Bliskie przyrodzie projekty Fundacji
Młodzi Razem to m.in. „Aktywna ochrona
chronionych gatunków ssaków na Ziemi
Płockiej”, dzięki któremu na terenie gmin
Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Stara Biała,
Płock wybudowano 360 budek dla popielic,
nietoperzy i wiewiórek.
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płazów przeprowadzono w Brudzeńskim
Parku Krajobrazowym. Programy ochrony
objęły także małe ssaki, w tym nietope‑
rze, popielice i wiewiórki. Przeprowa‑
dzono również reintrodukcję gatunków
rodzimych, które niegdyś występowały
w danym siedlisku, ale zanikły (np. na sku‑
tek wytępienia). W przypadku ryb podjęto

Formy ochrony przyrody i programy realizowane w Powiecie Płockim
– Realizowane Programy

się restytucji (odbudowy populacji) pstrąga

do oświetlenia i ładowania urządzeń elek‑

potokowego. Innym przykładem może być

trycznych (np. do smartfonów). Projekt

przeprowadzona przez Okręg Polskiego

obejmuje również przeszkolenie 210 słu‑

Związku Łowieckiego w Płocku reintro‑

chaczy z zakresu pozyskiwania energii ze

dukcja kuropatwy i bażanta.

źródeł odnawialnych.

p
Jeż (Erinaceus)

Jeleń (Cervus)
q

Ponieważ wzmacnianie w obywatelach
poczucia odpowiedzialności za jakość
otoczenia, w jakim żyją, oraz promowa‑
nie postaw prośrodowiskowych jest nie
mniej ważne niż działania podejmowane
bezpośrednio w przestrzeni i na rzecz
przyrody, władze powiatu płockiego ak‑
tywnie edukują swoich mieszkańców.
Służy temu m.in. projekt Warsztaty z zakresu OZE – energetyczne drzewo. Polega
on na stworzeniu przed gmachem staro‑
stwa powiatowego w płocku sztucznego
drzewka, wytwarzającego zieloną energię
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Przewodnik ekologiczny po powiecie płockim

p
Borsuk (Meles)

Żaba zielona
(Rana esculenta)
q

Prócz licznych inicjatyw powiatu płockiego

obywatelskiego. Przykładem takiego sto‑

źródłem proekologicznych oraz edukacyj‑

warzyszenia może być Regionalne Centrum

nych projektów są organizacje pozarządowe,

Edukacji Ekologicznej w Płocku. Jak samo

fundacje i stowarzyszenia. Okolice Płoc‑

Centrum o sobie mówi, jego misją jest dą‑

ka wyróżniają się pod tym względem na tle

żenie do stanu, w którym wszyscy obywatele

Mazowsza, co świadczy o wysokim pozio‑

będą świadomi zjawisk i problemów ekolo‑

mie świadomości i rozwoju społeczeństwa

gicznych, posiadać będą wiedzę, umiejęt‑
ności, motywację i chęci niezbędne do dzia‑
łalności na rzecz zrównoważonego rozwoju
miast i wsi”. Pośród wielu działań Centrum
wspomnieć można choćby projekt pod nazwą
Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu
Płockiego (dofinansowany z Programu Fun‑
dusz Inicjatyw Obywatelskich), który w duży
stopniu przyczynił się do przebudowy kon‑
sumpcyjnej świadomości mieszkańców po‑
wiatu, w tym dzieci i młodzieży. Przykładem
innej instytucji, która skupia się na ochro‑
nie środowiska powiatu oraz edukowaniu
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Formy ochrony przyrody i programy realizowane w Powiecie Płockim
– Realizowane Programy

obywateli, jest Fundacja „Fundusz Lokalny

obejmująca różne grupy wiekowe – od

Ziemi Płockiej Młodzi Razem”. Jedym z pro‑

dzieci, po osoby starsze – to klucz do spo‑

gramów Fundacji Młodzi Razem jest pro‑

łeczeństwa odpowiedzialnego, dążącego

jekt Aktywna ochrona chronionych gatunków

do zrównoważonego rozwoju. W procesie

ssaków na Ziemi Płockiej, dzięki któremu na

ochrony jest jeszcze jeden lider – Czytel‑

terenie gmin Nowy Duninów, Brudzeń Duży,

nik, w którego rękach znalazła się niniejsza

Stara Biała i Płock wybudowano 360 budek

publikacja. Dlatego zakończymy ten roz‑

dla popielic, nietoperzy i wiewiórek. Inny

dział sentencją wywodzoną niekiedy z filo‑

projekt, wspierający bezpośrednio faunę po‑

zofii buddyjskiej, która zyskała w ostatnich

wiatu, to dofinansowana przez Wojewódzki

latach dużą popularność w krajach Europy

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zachodniej: Najlepszy moment, aby zasadzić

Wodnej w Warszawie Organizacja warsztatów

drzewo, był 20 lat temu. Drugi najlepszy mo-

z zakresu ochrony jeży w regionie płockim.

ment jest teraz.

p
Zając szarak
(Lepus europaeus)

Pasikonik zielony
(Tettigonia viridissima)
q

Jakość i możliwości ochrony środowiska,
tak jak równowaga w przyrodzie, zależą
od dobrej współpracy jednostek i insty‑
tucji w wymiarze lokalnym, samorządo‑
wym, krajowym i europejskim. Edukacja,
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