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Abstract. The Polesie National Park protects the last relics of former vast bogs and wetlands in the Polish part of 

the West Polesie Region. Over last fifty five years, in the Leczna-Wlodawa Plain mesoregion, were is located the 

present National Park, disappeared seven from sixty eight lakes and the process of disappearing of several others 

is seriously advanced. At the same time the surface of bog plant communities decreased by 73.2%. In 1992 the 

first project of wetland restoration was initiated in this region in the Piwonia River valley. Since 1999 next three 

wetland restoration projects were realized on the area of the Polesie National Park. Over the eighteen years of 

these projects duration, the speed of disappearing of several lakes was reduced, or even stopped. For quantitative 

evaluation land-use changes process, air photos and GIS techniques were used.  

This article presents a range and speed of disappearance of lakes and bogs in 2 catchment basins in the Polesie 

National Park region over 1952 – 2007. 
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Wprowadzenie 

 

Polesie jest największym kompleksem krajobrazów hydrogenicznych Europy, liczącym ok. 110 000 

km2. Dominujący udział mają tu zróżnicowane ekosystemy wodne, torfowiskowe, łąkowe i leśne. Dzięki 
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ich wielkim naturalnym zasobom, region ten odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu stosunków 

klimatycznych i wodnych kontynentu oraz w jego różnorodności biologicznej. 

W II połowie XX w. znaczne obszary Polesia poddane zostały drastycznym odwodnieniom, mającym 

służyć wzrostowi produkcji rolniczej regionu. Wśród rozległych terenów zmeliorowanych pozostało 

jednak kilka kompleksów jeziorno – torfowiskowo – leśnych o wybitnych walorach przyrodniczych, które 

sukcesywnie obejmowano różnymi formami ochrony. 

W granicach Polski znajduje się niewielki, zachodni skraj Polesia. Jego najcenniejszym przyrodniczo 

regionem jest Równina Łęczyńsko – Włodawska (Kondracki 1981), zwana też Pojezierzem Łęczyńsko – 

Włodawskim (Chałubińska, Wilgat 1954). W 1990 r., po ponad 30 latach starań, w centralnej części 

tego regionu utworzono Poleski Park Narodowy (Chmielewski T. J. red. 1989, Radwan red. 2002), 

zajmujący obecnie powierzchnię 9647,73 ha, tj. ok. 7% obszaru polskiej części Polesia i ok. 0,09% 

obszaru całego regionu Polesia w Europie. W 2002 r. Poleski Park Narodowy, wraz z otaczającymi go 

trzema parkami krajobrazowymi i dwoma obszarami chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni 139 

000 ha, uzyskał status Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” (Chmielewski T. J. red. 2000, 2005). Po 

wschodniej stronie Bugu, na terytorium Ukrainy i Białorusi powstały jeszcze 2 „siostrzane” Rezerwaty 

Biosfery, tworzące unikatowy transgraniczny kompleks obszarów chronionych. 

Jeszcze w 1954 r. na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim występowało 68 jezior o powierzchni 

powyżej 1 ha (Wilgat 1954). Analizy porównawcze zdjęć lotniczych z lat 1952 – 1992 oraz 

inwentaryzacje terenowe wykazały, że w ciągu tych 40 lat w 5 jeziorach lustro wody całkowicie zanikło, 

a w 2 następnych – zmniejszyło swą powierzchnię do obszaru poniżej 1 ha. W wielu innych jeziorach 

zaszły istotne zmiany ekologiczne, wskazujące na przyspieszoną przez działalność człowieka ewolucję 

tych ekosystemów. Jednocześnie powierzchnia zbiorowisk roślinności torfowiskowej zmniejszyła się o 

73,1%, a udział terenów zabudowanych wzrósł o 54,4% (Chmielewski T. J. 2001a). Prowadzone 

aktualnie fotointerpretacyjne analizy porównawcze dla okresu 1992 – 2007 wykazują, że w ostatnich 

latach na niektórych obszarach procesy te nasiliły się jeszcze bardziej, na innych natomiast uległy 

zahamowaniu, a lokalnie nawet odwróceniu.  

Główną przyczyną zanikania jezior i torfowisk regionu są odwodnienia melioracyjne, wykonane w latach 

50., 60. i 70. XX w. oraz idące w ślad za nimi zmiany struktury użytkowania ziemi. Jednocześnie jednak 

znaczne zmniejszenie powierzchni rozlewisk i terenów podmokłych sprawiło, że także powstająca tu 

każdej zimy masa lodu jest o ok. 70% mniejsza, a więc jego wiosenne topnienie wymaga mniej ciepła i 

zajmuje mniej czasu. Wraz z globalnym ocieplaniem się klimatu daje to efekt synergiczny. W efekcie 

wiosna na Polesiu Zachodnim nastaje o ok. 1 – 2 tygodnie wcześniej, niż przeciętnie w l. 50. i 60. XX w. 

(Chmielewski T. J. red. 2009a). Wody roztopowe są szybko odprowadzane systemem rowów 

melioracyjnych, niemal nie zasilając zasobów wód gruntowych, mających potem istotne znaczenie w 

zasilaniu jezior zimnymi wodami naporowymi. Średnia roczna temperatura wód jezior i torfowisk 

podnosi się. Powoduje to zanikanie reliktowych roślin borealnych. Murszenie przesuszonych torfów 

pociąga za sobą eutrofizację siedlisk, co z kolei eliminuje gatunki wód oligo- i mezotroficznych oraz 

przyspiesza sukcesję drzew i krzewów na otwarte torfowiska i turzycowiska. Spada różnorodność 

biologiczna i krajobrazowa regionu (Chmielewski T. J. 2001a, Radwan i in. 2002, Chmielewski T. J., 

Chmielewski Sz. 2008). 

Prognozy wskazują, że jeśli tendencje te będą kontynuowane, w ciągu kolejnych 50 lat zaniknie 

następnych 8 – 10 jezior, w tym tak duże jak j. Nadrybie i tak cenne przyrodniczo jak j. Brzeziczno, a 
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uznawane dziś za unikatowe j. Moszne i j. Długie znajdą się w końcowej fazie zaniku. Natomiast 

lesistość regionu wzrośnie z 59,6% do ponad 70% (Chmielewski T. J. red. 2009a).  

W celu przeciwdziałania tym negatywnym trendom, od początku lat 90. XX w. podejmowane są tu 

programy renaturalizacji ekosystemów wodno – torfowiskowych. Pierwszy taki projekt objął obszar ok. 

120 ha. Jego realizacja nastąpiła w latach 1992 – 1996, w górnej części zlewni rzeki Piwonii 

(Chmielewski T. J. i in. red. 1996). 

Od 1994 r. na obszarze Poleskiego Parku Narodowego rozpoczęto równoczesną realizację 4 projektów 

renaturalizacyjnych, obejmujących łącznie powierzchnię ok. 2126 ha. W efekcie tych prac udało się 

zahamować, a lokalnie nawet odwrócić proces zanikania jezior i torfowisk tego regionu (Chmielewski T. 

J. 2001b, Chmielewski T. J. i in. 2005).  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian struktury użytkowania ziemi w zlewniach 2 jezior 

o różnej trofii, położonych w Poleskim Parku Narodowym i jego bliskim otoczeniu. Publikacja ta jest 

jednocześnie próbą stworzenia układu odniesienia dla rozpoczynanego nowego cyklu badań, 

oceniających kierunki i dynamikę zmian stosunków ekologicznych regionu na początku XXI w., w 

warunkach, gdy cały ten obszar uzyskał nadany przez UNESCO status Rezerwatu Biosfery 

(Chmielewski T. J. red. 2005). 

 

Obiekty wybrane do badań 

 

Do badań procesów zanikania jezior i torfowisk w rejonie Poleskiego Parku Narodowego wybrano 

zlewnie 2 kompleksów jeziorno – torfowiskowych, o zróżnicowanej trofii i statusie ochronnym (ryc. 1): 

 Zlewnia jeziora Moszne o powierzchni 749,82 ha, od 1972 r. na części swego obszaru (203,88 ha) 

chroniona w randze rezerwatu przyrody, a w 1990 r. w całości włączona w granice Poleskiego Parku 

Narodowego (Chmielewski T. J. i in. 1991). Jezioro o wodach określanych w latach 60. XX w. jako 

dystroficzne (Radwan i in. 1987), a obecnie określane, jako mezohumusowe (Wojciechowska, mat. 

niepubl.), otoczone jest cennym przyrodniczo torfowiskiem przejściowym; 

 Zlewnia jeziora Płotycze Urszulińskie o powierzchni 388,22 ha, od 1983 r. chroniona jako fragment 

Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, od 1990 znajdująca się jednocześnie w otulinie 

Poleskiego Parku Narodowego, a w 2009 r. nominowana do rangi obszaru Natura 2000 (Chmielewski 

T. J., red. 2009b). Jezioro o wodach słabo eutroficznych (Sender 2008) otoczone jest zbiorowiskami 

leśnymi wykształconymi na zmeliorowanym torfowisku niskim. 
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Ryc. 1. Położenie badanych zlewni na tle granic Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego (wg podziału Chałubińskiej 

i Wilgata 1954) oraz Poleskiego Parku Narodowego. 1 – fizjograficzna granica Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego; 2 – granice zlewni cząstkowych objętych programem badań zmian struktury ekologicznej 

krajobrazu; 3 – granica Poleskiego Parku Narodowego; 4 – zlewnie prezentowane w publikacji; 5 – jeziora.  

Fig. 1. Location of study area against a physiographic border of Leczna-Wlodawa Lakeland (according to division 

by Chałubińska and Wilgat 1954) and a border of the Polesie National Park. 

 

Metody badań 

 

Zmiany struktury użytkowania ziemi poszczególnych zlewni analizowano metodą fotointerpretacyjnej 

analizy retrospektywnej (Chmielewski T. J. i in. 1996), z wykorzystaniem analogowych zdjęć lotniczych 

1:25000, wykonanych w latach 1952 i 1992 oraz cyfrowych zdjęć lotniczych z 2007 r., wykonanych 

kamerą DMC Intergraph. Zdjęcia przetworzono do postaci ortofotomapy o terenowej wielkości piksela 

0,5 m. Identyfikacji poszczególnych syntaksonów dokonywano na podstawie inwentaryzacji terenowych 

przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 1992 oraz 2007 roku. Mapy struktury użytkowania ziemi oraz 

pomiary powierzchni poszczególnych wydzieleń wykonano w środowisku ArcGIS. Przy pomocy tego 

samego programu dokonano także pomiarów powierzchni poszczególnych wydzieleń. 

 

Wyniki badań 

 

W ciągu 55 lat, w strukturze użytkowania ziemi obu badanych zlewni zaszły bardzo duże zmiany. W 

roku 1952 w krajobrazie zlewni jeziora Moszne dominujący udział miały mszary, mechowiska i 

turzycowiska, z bardzo charakterystycznym labiryntowym układem śródtorfowiskowych rozlewisk. 

Specyficznym elementem struktury ekologicznej tego tereny były także duże płaty zbiorowisk 
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torfowiskowo – krzewinkowych. Lasy (głównie bory bagienne) stanowiły zaledwie 9,26% powierzchni 

zlewni (Tabela 1). To właśnie ten krajobraz w 1960 r. Dominik Fijałkowski określił, jako „miniaturę tundry 

i laso-tundry, wysuniętą najdalej na południowy zachód w Europie” (Fijałkowski 1960).  

W 1952 r. w krajobrazie zlewni jeziora Płotycze Urszulińskie dominowały łąki i darniowe torfowiska 

niskie, z bardzo podobnym jak w pierwszej zlewni systemem rozlewisk. Zlewnia ta była wówczas 

terenem bezleśnym (Tabela 2).  

W 1992 r. w zlewniach obu jezior nie było już wcale śródtorfowiskowych rozlewisk, a płaty roślinności 

charakterystycznej dla naturalnych torfowisk przejściowych i niskich zmniejszyły swoją powierzchnię o 

prawie 75% w zlewni jeziora Moszne i o ponad 82% w zlewni jeziora Płotycze. W obu zlewniach na 

osuszone torfowiska zaczęły szybko wkraczać zbiorowiska leśne (Tabela 1 i 2). 

W okresie 1992 – 2007, dzięki podejmowanym przez służby Poleskiego Parku Narodowego zabiegom 

ochronnym, polegającym na przetamowaniu rowów odwadniających torfowiska, połączonym z 

wycinaniem drzew, krzewów i natorfowiskowego szuwaru trzcinowego, w zlewni jeziora Moszne udało 

się odtworzyć 6,73 ha zbiorowisk charakterystycznych dla otwartych torfowisk. 

W sumie w okresie 1952 – 2007 w zlewni jeziora Moszne zanikło 123,86 ha śródtorfowiskowych 

rozlewisk, 183,91 ha mechowisk, turzycowisk i darniowych torfowisk niskich oraz 47,42 ha zbiorowisk 

torfowiskowo – krzewinkowych. Ponadto na splei otaczającej jezioro zanikł bogaty w latach 50. XX w. 

system śródtorfowiskowych oczek wodnych. Wszystkie te siedliska były zaliczane do wybitnie cennych 

przyrodniczo i unikatowych krajobrazowo. W tym czasie powierzchnia lasów wzrosła w tej zlewni o 

406,78 ha, t. j. prawie 6-krotnie. Nastąpił także wzrost powierzchni łąk o 35,46 ha i spadek powierzchni 

pól uprawnych o 84,09 ha. Powierzchnia terenów zabudowanych w latach 1952 – 1992 spadła o 0,3 ha, 

w związku z odpływem ludności wiejskiej. Natomiast w latach 1992 – 2007, mimo protestów Poleskiego 

Parku Narodowego, tuż przy jego granicy zabudowano działki letniskowe na pow ierzchni 0,81 ha. 

W latach 1952 – 2007 w zlewni jeziora Płotycze Urszulińskie zanikło 38,17 ha śródtorfowiskowych 

rozlewisk, 93,43 ha darniowych torfowisk niskich oraz 62,09 ha łąk. Zanikła także woda we wszystkich 

torfiankach w zlewni. Powstały natomiast płaty lasu o powierzchni 74,46 ha, obszar pól uprawnych 

powiększył się o 105,92 hektarów, zaś powierzchnia terenów zabudowanych wzrosła o 1,24 ha (Tabela 

1 i 2).  

 

Tab 1. Zmiany struktury użytkowania ziemi w zlewni jeziora Moszne w l. 1952 – 2007. 

Tab.1. Changes in land-use structure in a basin of the Moszne Lake, years 1952 – 2007. 

 
Formy użytkowania ziemi 

Powierzchnia w poszczególnych latach (ha) Zmiany 
powierzchni 
1952-2007 

(ha) 

Zmiany 
powierzchni 

(%) 
1952 1992 2007 

Lustro wody jeziora 17,70 12,2 11,6 – 6,1 – 34,36 

Rozlewiska  123,86 0,00 0,00 – 123,86 Zanik formy 

Torfianki  3,43 1,70 0,76 – 2,67 – 77,84 

Nymfeidy  0,00 1,17 0,30 0,30 Powstanie 
nowej formy 

Zbiorowiska szuwarowe 0,00 4,33 5,10 5,10 Powstanie 
nowej formy 

Mszary, mechowiska i 
turzycowiska 

15,49 14,48 16,35 0,86 5,55 
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Darniowe torfowiska niskie 255,74 67,72 70,97 – 184,77 – 72,25 

Zbiorowiska torfowiskowo-
krzewinkowe 

47,42 0,00 0,00 – 47,42 Zanik formy 

Zbiorowiska zaroślowe 19,95 50,09 19,85 – 0,1 – 0,50 

Lasy  69,43 435,41 476,21 406,78 585,88 

Łąki  30,38 68,05 65,84 35,46 216,72 

Pola  165,55 94,10 81,46 – 84,09 – 50,80 

Działki z zabudową  0,95 0,65 1,46  0,51 156,84 

SUMA 749,90 749,90 749,90 X X 

 

 

Tab. 2. Zmiany struktury użytkowania ziemi w zlewni jeziora Płotycze w l. 1952 – 2007.  

Tab. 2. Changes in land-use structure in a basin of the Płotycze Lake, years 1952 – 2007. 

 
Formy użytkowania ziemi 

Powierzchnia w poszczególnych latach (ha) Zmiany 
powierzchni 
1952-2007 

(ha) 

Zmiany 
powierzchni 

(%) 
1952 1992 2007 

Lustro wody jeziora 11,46 6,23 3,80 – 7,66 – 66,84 

Rozlewiska  38,17 0,00 0,00 – 38,17 Zanik formy 

Torfianki  0,96 0,00 0,00 – 0,96 Zanik formy 

Nymfeidy  0,95 1,36 3,16 2,21 332,63 

Zbiorowiska szuwarowe 1,71 3,01 3,17 1,46 185,38 

Mszary, mechowiska i 
turzycowiska 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Darniowe torfowiska niskie 99,72 17,61 6,23 – 93,49 – 93,75 

Zbiorowiska torfowiskowo-
krzewinkowe 

0,00 5,30 0,00 0,00 Zanik 
okresowej 

formy 
Zbiorowiska zaroślowe 0,00 0,00 17,20 17,20 Powstanie 

nowej formy 
Lasy  0,00 69,78 74,45 74,45 Powstanie 

nowej formy 
Łąki  100,23 143,80 38,14 – 62,09 – 61,95 

Pola  84,74 90,09 190,66 105,92 224,99 

Działki z zabudową  0,28 1,04 1,41 1,13 503,57 

SUMA 338,22 338,22 338,22 X X 

 

 

Szczegółowy kartograficzny zapis zachodzących zmian zawierają ryciny 2-4 oraz 6-8, natomiast 

niektóre charakterystyczne cechy fizjonomii krajobrazu badanych obszarów prezentują ryciny 5 i 9. 

Zmiany zachodzące w zlewniach miały i mają nadal istotny wpływ na położone w ich centrum 

ekosystemy jeziorne. Jeśli za ogólną powierzchnię jeziora umownie przyjąć sumę zarejestrowanych na 
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zdjęciach lotniczych powierzchni: otwartego lustra wody, nymfeidów oraz zbiorowisk szuwarowych, 

okaże się, że w analizowanym okresie powierzchnia jeziora Moszne zmniejszyła się nieznacznie – o 0,7 

ha, tj. o 3,96%, natomiast powierzchnia jeziora Płotycze zmalała w dużo większym stopniu, bo o 3,99 

ha, tj. o 28,1%.  

 

 
 

Ryc. 2. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Moszne w 1952 r. 1 – granica zlewni, 2 – lustro wody jeziora, 

3 – rozlewiska, 4 – torfianki, 5 – nymfeidy, 6 – zbiorowiska szuwarowe, 7 – mszary, mechowiska i turzycowiska, 8 – 

darniowe torfowiska niskie, 9 – zbiorowiska torfowiskowo – krzewinkowe, 10 – zbiorowiska zaroślowe, 11 – lasy, 12 

– łąki, 13 – pola, 14 – budynki, 15 – działki z zabudową.  

Fig. 2. Land-use structure in a basin of the Moszne Lake in 1952.  
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Ryc. 3. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Moszne w 1992 r. (Oznaczenia jak dla Ryc. 2) 

Fig. 3. Land-use structure in a basin of the Moszne Lake in 1992  

 

 

 
 

Ryc. 4. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Moszne w 2007 r. (Oznaczenia jak dla Ryc.2) 

Fig. 4. Land-use structure in a basin of the Moszne Lake in 2007. 
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Ryc. 5. Torfowisko nad jeziorem Moszne. (Fot. Tadeusz J. Chmielewski, 1988). 

Fig. 5. Transitional moor by the Moszne Lake. (Photo: Tadeusz J. Chmielewski, 1988). 

 

 
 

Ryc. 6. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Płotycze Urszulińskie w 1952 r. Oznaczenia: 1 – granica 

zlewni, 2 – lustro wody jeziora, 3 – rozlewiska, 4 – torfianki, 5 – nymfeidy, 6 – zbiorowiska szuwarowe, 7 – mszary, 

mechowiska i turzycowiska, 8 – darniowe torfowiska niskie, 9 – zbiorowiska torfowiskowo – krzewinkowe, 10 – 

zbiorowiska zaroślowe, 11 – lasy, 12 – łąki, 13 – pola, 14 – budynki, 15 – działki z zabudową.  

Fig. 6. Land-use structure in a basin of the Płotycze Urszulińskie Lake in 1952,. 
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Ryc. 7. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Płotycze Urszulińskie w 1992 r. (Oznaczenia jak dla Ryc. 6.) 

Fig. 7. Land-use structure in a basin of the Płotycze Urszulińskie Lake in 1992. 

 

 
 

Ryc. 8. Struktura użytkowania ziemi w zlewni jeziora Płotycze Urszulińskie w 2007 r. (Oznaczenia jak dla Ryc. 6). 

Fig. 8. Land-use structure in a basin of the Płotycze Urszulińskie Lake in 2007.  
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Ryc. 9. Jezioro Płotycze Urszulińskie. (Fot. Tadeusz J. Chmielewski, 2009). 

Fig. 9. Płotycze Urszulińskie Lake. (Photo Tadeusz J. Chmielewski, 2009). 

 

Lustro wody jeziora Moszne, otoczone pływającym kożuchem splei, obniżyło swój poziom, ale obrys 

splei pozostał niemal taki sam, natomiast w przypadku jeziora Płotycze, zasięg jego brzegów wyraźnie 

się zmniejszył wraz z obniżaniem się poziomu wody. W obu jeziorach bardzo zmalała powierzchnia 

otwartego lustra wody, silnie wzrosła natomiast powierzchnia zbiorowisk makrofitów wynurzonych i 

pływających (Ryc. 10).  

 
 

Ryc. 10. Zmiany zachodzące w strukturze powierzchni jezior: Moszne i Płotycze Urszulińskie w latach 1952 – 2007 

(ha).1 - Ogólna powierzchnia jeziora, 2 – lustro wody, 3 – nymfeidy, 4 – zbiorowiska szuwarowe 

Fig. 10. Changes in surface structure of Moszne and Płotycze Lakes (ha).  
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W strukturze powierzchni jeziora Moszne, w 1952 r. otwarte lustro wody stanowiło 100%, a w 2007 r. – 

już tylko 65,64% powierzchni ekosystemu. Dla jeziora Płotycze Urszulińskie wartości te wynoszą 

odpowiednio: 81,16% w 1952 r. i 37,51% w 2007 r. 

Należy jednak podkreślić, że ponad 90% ubytku powierzchni jeziora Płotycze oraz 100% zaniku 

śródtorfowiskowych rozlewisk w zlewniach obu jezior, miało miejsce w latach 1952 – 1992. Okres 1992 

– 2007 to czas wyraźnego zahamowania procesów osuszania badanych zlewni, ale jednocześnie 

kontynuacji procesów zarastania wypłyconych jezior makrofitami oraz postępującej sukcesji zbiorowisk 

leśnych i zaroślowych na osuszone torfowiska, otaczające te jeziora. Jedynie lokalnie udało się 

doprowadzić do odwrócenia tych negatywnych trendów.  

 

Wnioski 

 

Poleski Park Narodowy został utworzony w regionie, w którym od kilku dziesięcioleci zachodziły 

intensywne przekształcenia stosunków ekologicznych. Przeprowadzone fotointerpretacyjne analizy 

retrospektywne wykazały wielką skalę zmian zachodzących w krajobrazie tego obszaru, mimo 

rozlicznych podejmowanych przedsięwzięć ochronnych. Dominujące tu w okresie 1952 – 2007 kierunki 

zmian to:  

 szybki zanik powierzchni otwartego lustra wody i zarastanie jezior zbiorowiskami makrofitów,  

 całkowity zanik labiryntowego układu śródtorfowiskowych rozlewisk i zastoisk, tak bardzo 

charakterystycznego dla dawnego krajobrazu Polesia, 

 wielkoskalowy ubytek powierzchni mechowisk, turzycowisk, zbiorowisk torfowiskowo – 

krzewinkowych oraz darniowych torfowisk niskich, 

 bardzo duży wzrost lesistości.  

Ponad 90% ubytku powierzchni jeziora Płotycze oraz 100% zaniku śródtorfowiskowych rozlewisk w 

zlewniach obu jezior, miało miejsce w okresie 1952 – 1992. Po roku 1992 proces osuszania badanych 

zlewni został wyraźnie zahamowany. Procesy zarastania jezior, mechowisk i turzycowisk postępują 

jednak nadal. 

Po roku 1992, pozytywne efekty ochrony przyrody są widoczne na niewielkim obszarze badanej części 

parku narodowego (fragmenty zlewni jeziora Moszne). Natomiast w otulinie parku (zlewnia jeziora 

Płotycze Urszulińskie) obserwowane są wyraźne efekty wzrostu intensywności gospodarowania. 

Poleski Park Narodowy podejmuje szereg działań mających zatrzymać i przynajmniej lokalnie odwrócić 

procesy degradacji ekosystemów wodno – torfowiskowych (por. Chmielewski red. 2005), jednak skala 

odwodnień i innych przekształceń stosunków ekologicznych, dokonana tu w latach 50 – 80. XX w., jest 

zbyt duża, by 20 lat funkcjonowania parku mogło ją w skali krajobrazu zniwelować. 

Potrzebne są dalsze, szerzej zakrojone prace zmierzające do zahamowania tempa odpływu wód z 

rejonu Poleskiego Parku Narodowego, zwiększenia uwilgotnienia siedlisk i renaturalizacji ekosystemów 

mokradłowych. Prace tego typu powinny być podejmowane także w innych częściach Rezerwatu 

Biosfery „Polesie Zachodnie”, w szczególności na obszarach Natura 2000. 

Uzyskanie znaczących pozytywnych efektów tego typu działań w badanym regionie wymagało będzie 

bardzo konsekwentnego postępowania jeszcze przez kilka dziesięcioleci.  

 

Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego NR 305 087 31/3325: Przekształcenia struktury 

ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu 
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Biosfery „Polesie Zachodnie” oraz perspektywy zachowania ich walorów przyrodniczych, 

finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

Literatura 

 

Chałubińska A., Wilgat T. 1954. Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Przew. V 

Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin: 3 – 44. 

Chmielewski T. J. (red.) 1989. Poleski Park Narodowy – Dokumentacja naukowa (Poleski National Park 

– Scientific documentation). Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, 

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin, Lublin – Warszawa: 1-151. 

Chmielewski T. J., Fijałkowski D., Radwan S., Wilgat T. 1991. Walory przyrodnicze Poleskiego Parku 

Narodowego i problemy ich ochrony – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków, 47, 4: 17-31. 

Chmielewski T. J., Harasimiuk M., Radwan S. red. 1996. Renaturalizacja ekosystemów wodno – 

torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. Wojewoda Lubelski, Lubelska 

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, UMCS Lublin: 1 – 134. 

Chmielewski T. J. Olenderek H., Sielewicz B. 1996. Fotointerpretacyjna analiza retrospektywna zmian 

struktury ekologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnim 40-leciu (w: Kistowski M. 

red., Badania ekologiczno – krajobrazowe na obszarach chronionych). Uniwersytet Gdański, 

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Gdańsk: 125-129. 

Chmielewski T.J (red.). 2000. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”: Projekt 

harmonizacji przyrody i kultury (The West Polesie International Biosphere Reserve: project for 

nature and culture harmony). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Wydawnictwa: 

NAVIP i MAGIC, Lublin, Urszulin: 1 – 120. 

Chmielewski T.J. 2001a. Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie: przekształcenia struktury ekologicznej 

krajobrazu i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (Łęczna – Włodawa Lakeland: 

transformations of landscape ecological structure and the rules of spatial management). 

Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 4, Lublin: 1 – 146. 

Chmielewski T. J. 2001b. Skala i kierunki przekształceń krajobrazu Pojezierza Łęczyńsko – 

Włodawskiego w latach 1952 – 1997: od degradacji do renaturalizacji (w: Roo – Zielińska E., J. 

Solon J. Red., Między geografią i biologią: badania nad przemianami środowiska 

przyrodniczego). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace 

Geograficzne Nr 179. Warszawa: 103 – 116.  

Chmielewski T. J., Lorens B., Radwan S. 2005. Effects of wetland restoration in various ecological 

conditions and with a different scale of anthropogenic degradation: the case of CE Poland. Teka 

Commission of Protection and Formation of Natural Environment, PAN O/Lublin, 2: 5 – 21. 

Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”: walory, funkcjonowanie, 

perspektywy rozwoju. Monografia regionu. Poleski Park Narodowy; Wojewoda Lubelski. Lublin 

– Urszulin: 1 – 206. 

Chmielewski T. J., Chmielewski Sz. 2008. The influence of changes in landscape ecological structure 

on biodiversity (The West Polesie Biosphere Reserve) [In:] Kędziora A. ed. Papers on Global 

Change. IGBP Warsaw, vol. 15: 121 – 140. 



Chmielewski T.J, Chmielewski Sz. 

134 

 

Chmielewski T. J. red. 2009a. Ekologia krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu Biosfery „Poleskie 

Zachodnie”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin (w przygotowaniu do druku). 

Chmielewski T. J. red. 2009b. Projekt obszarów: „Jeziora Uściwierskie” oraz „Płotycze Urszulińskie” 

sieci Natura 2000 w województwie lubelskim. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; mat. 

niepublikowany: 1 – 41. 

Fijałkowski D. 1959. Szata roślinna jezior łęczyńsko-włodawskich i przylegających do nich torfowisk. 

Ann UMCS, sec B, 14, 3, 131-206. 

Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa: 1 – 463. 

Sender J. 2008. Macrophytes In Lake Płotycze Urszulińskie In the Łęczna – Włodawa Lakeland. Teka 

Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, vol. V: 144 – 153. 

Radwan S., Kornijów R., Kowalik W., Jarzynowa B., Zwolski W., Kowalczyk C., Popiołek B. 1987: 

Ecological and Fishery Characteristics of Lakes Situated in the Future Western Polesie National 

Park. Ann. UMCS. sec. C, 24: 163-184. 

Radwan S. (red). 2002. Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo MorPol, 

Lublin: 1 – 272. 

Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Sender J., Wojciechowska W., Jaszczenko P. 2002. Ekosystemy 

wodne Polesia – stan aktualny i kierunki zmian. [w:] S. Radwan, J. Gliński, M. Geodecki, M. 

Rozmus. (red.) Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica, 

66: 89-120 

Wilgat T. 1954. Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Ann. UMCS, Sect. B, vol. 8, Lublin: 37-122.  

 

  

 


