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Abstract. In years 1906-1936 hydrological system of lower Odra valley was completely rebuilt. Cultivated meadows 
were introduced with system of polders with possibility of controlled flooding. After 1945 valley was divided between 
two states. Water regulation procedures as well as usage of meadows were abandoned in Polish part in 60`, 
resulting expansion of natural vegetation. Expansion of forest and bush plant communities in both parts of river 
valley is presented in the paper. Area of such communities increased 2 times in German and 4 times in Polish parts 
during 80 years with greater number of smaller patches on the German side. 
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Wstęp 
 
Krajobrazy dolin rzecznych charakteryzują się dużą dynamiką ze względu na specyfikę warunków 
fizjograficznych oraz intensywność procesów hydrologicznych. Dolina dolnej Odry, rozumiana jako 
odcinek pomiędzy ujściem Warty a Roztoką Odrzańską (Orlewicz, Mroziński 2002), charakteryzuje się 
występowaniem rozległych równin zalewowych, współistniejących ze złożonym systemem 
hydrologicznym kanałów, koryt rzecznych, starorzeczy i zbiorników wodnych. Krajobraz doliny został 
ukształtowany w dużej mierze dzięki prowadzonym od XVIII w. pracom regulacyjnym. Zmieniły one 
stosunki wodne, umożliwiając kontrolę nad masami wody przepływającymi przez ten obszar. Umożliwiło 
to rozpoczęcie gospodarki rolnej na nowoutworzonych polderach. 
Podzielony granicą państwową obszar Międzyodrza chroniony jest po stronie polskiej w formie parku 
krajobrazowego, a po niemieckiej - parku narodowego. Na obszarze należącym do Polski od lat 60. 
ubiegłego wieku zaprzestano łąkowego użytkowania terenów polderowych, co spowodowało powrót do 
naturalnych procesów sukcesji zbiorowisk roślinnych, natomiast większość obszaru po stronie 
niemieckiej jest nadal użytkowana gospodarczo, a urządzenia sterujące przepływem wód są sprawne i 
regularnie wykorzystywane. 
Na podstawie materiałów kartograficznych oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych istnieje możliwość 
prześledzenia dynamiki sukcesji roślinności w kierunku zbiorowisk leśnych. Dynamika ta zależna jest od 
intensyfikacji sposobu użytkowania obszaru. W obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry 
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występuje duże zróżnicowanie sposobu użytkowania po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. W 
pracy przedstawiono zmiany zasięgu zbiorowisk drzew i krzewów w latach 1936-2005, z 
uwzględnieniem różnic sposobu użytkowania terenu występujących pomiędzy polską i niemiecką 
częścią Międzyodrza. 
 

Charakterystyka terenu badań 
 
Badaniami objęto obszar Międzyodrza pomiędzy ujściem kanału Odra–Havela w Hohensaaten na 
południu i kanałem Leśnym na północy. Od wschodu teren badań ograniczony jest kanałem drogi 
wodnej Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße oraz Odrą Zachodnią, od wschodu zaś Odrą 
Wschodnią (Regalicą). 
Od ostatniego zlodowacenia omawiany odcinek doliny Odry ukształtował się etapowo w oparciu o 
system rozległych obniżeń i dolin wód roztopowych, przecinających wysoczyzny związane z fazą 
chojeńską i mielęcińską ostatniego zlodowacenia (Dobracki, Piotrowski, 2002). Płaski obszar 
Międzyodrza wyniesiony jest minimalnie ponad poziom morza (0.4-0.6 m). Krawędzie stoków doliny 
sięgają wysokości 30-60 m, w okolicy Wzgórz Bukowych przekraczając 100 m n.p.m. Powierzchnia 
terenu Międzyodrza pokryta jest osadami organicznymi, głównie torfami niskimi o miąższości do 6.5 m, 
zalegającymi na podłożu piaszczystym lub torfiastych namułach i gytiach (Jasnowski, 1962). W 
pokrywie glebowej dominują gleby torfowo-bagienne wytworzone z utworów namulonych i torfów oraz 
mady, spotykane zwłaszcza w południowej części obszaru badań (Niedźwiecki, 2002). We fragmentach 
w części niemieckiej znajdują się piaszczyste pagórki, natomiast w okolicy rozwidlenia koryta Odry w 
Widuchowej na kilkudziesięciu hektarach terenu zalegają piaszczyste refulataty. 
Skomplikowany system hydrologiczny dolnej Odry podlegał intensywnym przekształceniom już od XVIII 
w. (Frielinghaus, Hartnung, 1998). Cechą wyróżniającą dolny odcinek Odry był wielokorytowy system 
odpływu oraz częste wlewy wód słonawych sięgające odcinka przełomowego w okolicy Cedyni 
(Orlewicz, Mroziński 2002). Ten fragment rzeki został uregulowany ostatecznie w czasie wielkiego 
programu „Dla polepszenia odpływu na Dolnej Odrze”, zatwierdzonego w roku 1904 a realizowanego w 
latach 1906-1932. Rezultatem programu było wykonanie 33 km przekopów, 177 km obwałowań i 129 
budowli hydrotechnicznych (Skrzycki, 2003) Zapewniły one możliwość regulacji odpływu wysokich wód 
kierowanych do koryt Odry Wschodniej i Zachodniej, a także możliwość sterowania zalewaniem 
systemu polderów utworzonych na Międzyodrzu, które tym samym zostały zagospodarowane na 
potrzeby gospodarki łąkowej. Współcześnie trzy poldery znajdują się w granicach Polski, natomiast 4 - 
w niemieckiej części obszaru (ryc. 1, tab.1). Na obszarze polskich polderów wielkie wody zimowo-
wiosenne przemieszczają się bez przeszkód, okresowo podtapiając teren. Po stronie niemieckiej 
poldery A i B są regularnie i w sposób kontrolowany zalewane, polder Lunow-Stolpe jest polderem 
suchym, natomiast polder nr 10 jest nieregulowany. 
W ciągu kilkudziesięciu lat naturalnej sukcesji na obszarze polskiego Międzyodrza wykształciła się 
skomplikowana mozaika zbiorowisk roślinnych. Ponieważ na obszarze tym występują zmienne warunki 
hydrologiczne szata roślinna podlega stałym i dość szybkim zmianom. Ma to miejsce zwłaszcza po 
przejściach wyjątkowo wysokich wód. Ostatnia wielka powódź z roku 1997 spowodowała m. in. 
przyspieszone wypłycenie i zarośnięcie kanałów, a także zahamowanie ekspansji zarośli łęgowych oraz 
drzew (Jasnowska i in. 2002). 
Jednolity niegdyś przyrodniczo obszar Międzyodrza, przez lata użytkowany w podobny sposób, obecnie 
wyraźnie się różni się od siebie w częściach przedzielonych granicą państwową, ze względu na 
funkcjonującą na polderach niemieckich gospodarkę rolną i stałą ingerencję w procesy hydrologiczne 
(coroczne zalewanie polderów). 
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Ryc. 1. System polderów w dolinie dolnej Odry 
Fig. 1. Polder system in the Lower Odra Valley 

 
Tab. 1. Poldery na obszarze badań 
Tab.1. Polders on research area 

Część polska 
Polish part 

Część niemiecka 
German part 

nazwa polderu 
polder name 

powierzchnia [ha] 
area 

nazwa polderu 
polder name 

powierzchnia [ha] 
area 

Południowy 
(Widuchowa,nr 5) 

2540 Lunow-Stolper Polder 1620 

Środkowy 
(Gryfino, nr 4) 

2360 
Polder 10 (Fiddichow 

Polder) 
1725 
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Północny 
(Szczecin, nr 3) 

790 
Polder A (Criewener 

Polder) 
1480 

  
Polder B (Schwedter 

Polder) 
1370 

 
 

Metodyka badań 
 
W celu ustalenia dynamiki zmian przestrzennych zakrzewień i zadrzewień przeprowadzono kartowanie 
ich płatów. Wykonano je na podstawie archiwalnych oraz współczesnych materiałów kartograficznych. 
Stan z lat 30. XX w. ustalono na podstawie map niemieckich w skali 1:25 000 (Messtischblatt). Mapy te 
przedstawiają stan Międzyodrza bezpośrednio po zakończeniu prac regulacyjnych. Współczesny zasięg 
zadrzewień i zakrzewień określono na podstawie zdjęć lotniczych z zasobu GUGiK, wykonanych w 
latach 1996 oraz 2005. Wszystkie materiały kartograficzne skalibrowano w programie ArcView do 
układu współrzędnych kartograficznych 1992 i przeprowadzono digitalizację zasięgu analizowanej 
roślinności. Zasięg łęgów wierzbowych ma charakter strefowy i z tego względu w czasie digitalizacji 
konieczne było zgeneralizowanie ich poligonów. Dokładność digitalizacji sprawdzono w terenie, 
wykorzystując urządzenia GPS. Metryki krajobrazowe zdigitalizowanych poligonów wyliczono w 
programie Fragstats (McGarigal i in.2002). 
 

Wyniki badań 
 
W okresie powojennym jednolity pod względem przyrodniczym i użytkowym obszar Międzyodrza został 
podzielony między Polskę (56,9 km2) i Niemcy (61.9 km2). W roku 1936, bezpośrednio po zakończeniu 
regulacji rzeki na całym Międzyodrzu, prowadzona była jednolita gospodarka łąkowa. Jedynie w 
południowej części obszaru, na polderze Lunow-Stolpe część terenu użytkowana była jako grunty orne. 
Płaty roślinności drzewiastej były nieliczne i zajmowały łącznie 408 ha. 
W polskiej obecnie części obszaru na polderze północnym na mapach występował rozległy płat 
drzewostanu o powierzchni około 50 ha. Znajduje się on także na materiałach kartograficznych sprzed 
regulacji w początkach XX w. Również w chwili obecnej stanowi on największy fragment drzewostanu o 
charakterze łęgu olsowego i objęty jest ochroną prawną jako rezerwat „Kurowskie Błota”. Po stronie 
niemieckiej na obszarze polderu Criewen znajduje się największy płat leśny porośnięty drzewostanem 
sosnowym. Jest on jedynym fragmentem drzewostanu sosnowego na obszarze Międzyodrza. 
W badanym okresie na obszarze Międzyodrza stwierdza się wyraźny wzrost powierzchni pokrytych 
roślinnością drzewiastą. Podmokły charakter terenu spowodował, że pomimo prac regulacyjnych 
gospodarka łąkowa była utrudniona, co powodowało rozwój płatów roślinności łęgowej, które w 
sprzyjających warunkach przekształcały się następnie w zbiorowiska z udziałem olszy czarnej oraz 
różnych gatunków topoli (Borysiak, 2002). Topole wprowadzane były również w płatach o regularnych 
kształtach i o charakterze plantacji. 
W roku 1936 obydwie rozdzielone później części Międzyodrza charakteryzowały się zbliżoną 
powierzchnią płatów leśnych i zarośli (tab. 2). Część południową cechowało jednak większe 
rozdrobnienie płatów (NP) oraz ich skomplikowanie (TE). 
W latach 1936-2005 na całym obszarze Międzyodrza stwierdzono ekspansję zadrzewień i zakrzaczeń. 
W części polskiej wzrost ten był czterokrotny, natomiast w części niemieckiej – dwukrotny. Analizując 
rozkład przestrzenny powstałych płatów można zauważyć, że po polskiej stronie Międzyodrza 
ekspansja ta najsilniej przebiega w części północnej, gdzie pojedyncze kępy zarośli wierzbowych 
zlewają się stopniowo tworząc zwarte płaty. Obszary te przedstawiono na ryc. 2. 
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Tab. 2. Metryki krajobrazowe w odniesieniu do płatów zadrzewień i zakrzewień w polskiej (P) i niemieckiej (N) 
części doliny dolnej Odry. Objaśnienia: CA – powierzchnia sumaryczna, NP – liczba płatów, LPI – wskaźnik 
największego płata, Amn – średnia powierzchnia płata, TE – sumaryczny obwód płatów 
Tab. 2 Landsacape metrics according to forest and bush patch in Polish (P) and German (N) part of Lower Odra 
Valley. CA – total area, NP – patch number, LPI – largest patch index, Amn – mean patch area, TE – total of edges 
perimeter. 

lata 
years 

CA 
[ha] 

NP 
 

LPI 
 

Amn 
[ha] 

TE 
[km] 

P N P N P N P N P N 

1936 210 198 17 35 0.31 0.09 12.3 5.7 35 56 

1996 785 368 31 51 0.44 0.10 19.6 7.3 117 123 

2005 832 385 43 53 0.44 0.10 19.3 7.3 128 125 

 
 

1936     2005 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2. Zasięg zadrzewień i zakrzewień w dolinie dolnej Odry w latach 1936-2005. A – część polska, B – część 
niemiecka. 
Fig. 2. Ranges of forest and Bush patches in Lower Odra Valley in years 1936-2005. A – Polish part, B - German 
part. 
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W niemieckiej części Międzyodrza lasy i zarośla rozmieszczone są w stosunkowo licznych płatach (NP) 
o niewielkiej powierzchni (Amn) i większym skomplikowaniu kształtów (TE). Zbliżona w latach 1936-2005 
wartość współczynnika LPI wskazuje również, że nie następuje przyrost powierzchni największych 
płatów. Natomiast średnia wielkość płata po obydwu stronach granicy uległa zwiększeniu o około 40%. 
Badacze Międzyodrza (Jasnowska i in. 2002; Ziarnek, Ziarnek, 2002) podkreślają silny wpływ wahań 
poziomu wód na procesy sukcesji roślin. Wskazują oni również na postępujący proces lądowienia 
Międzyodrza. Podlegają mu zwłaszcza odcięte od rzeki kanały, które stopniowo wypełniają się 
osadami. Proces ten przyspieszają także wielkie powodzie (np. 1997 r.), które równocześnie hamują 
rozwój zbiorowisk leśnych i zaroślowych. Ich rozwój następuje najszybciej na obszarach stosunkowo 
suchych, jak to zostało zaobserwowane przez Friedricha i in. (2002) na wojennej drodze Batowa w 
północnej części Międzyodrza. 

 
Wnioski 
 
Zbiorowiska roślinne drzew i krzewów w ciągu niemal 80 lat po regulacji rzeki uległy znacznej ekspansji. 
Po obu stronach granicy ma ona jednak zróżnicowany charakter ze względu na różnice w sposobie 
użytkowania i reżim hydrologiczny. W części niemieckiej dominują stosunkowo liczne, niewielkie płaty 
zadrzewień i zakrzewień, natomiast po stronie polskiej spotyka się także większe płaty drzewostanów, 
najczęściej olsów. Silna ekspansja zarośli (łęgów wierzbowych) po stronie polskiej związana jest z 
utrudnioną penetracją wody na opuszczonych polderach i przyczynia się do dynamicznych zmian 
przestrzennych mozaiki zbiorowisk roślinnych. 
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