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Neutralizacja substancji odżywczych – fosforu i azotu : 

• 1 ha łaki nadrzecznej jest w stanie przyjąć ok 1,2 kg fosforu i  ok 1,5 kg 
azotu dziennie. 

• Średni koszt neutralizacji / ograniczenia emisji tych substancji przez 
człowieka wynosi 5 Euro/kg dla azotu i 10 Euro/kg dla fosforu

1 ha łąki nadrzecznej wykonuje usługę wartą 19,5 Euro dziennie
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7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
7150 – obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
7210 – torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)*
7220 – źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*
7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

• .

3110 – jeziora lobeliowe

3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne 
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (jeziora 
ramienicowe)
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
3270 – zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

91D0 – bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum
pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne)*
91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe*
91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)



Zlewnia - system













Ryc. 2. „Porównanie pomiarowych i symulowanych wartości 
rocznych ładunków materiału zawieszonego dla profilu 
hydrometrycznego w Bardach”  Joanna Gudowicz, UAM Poznań



System w realu „nie nadąża”… przykłady cieków zaplanowanych do utrzymania, bądź 
„odtworzenia retencji”!!!!! Przez przywrócenie stanu rowu ( wiele naturalnych cieków w 
początkowych odcinkach zamieniono w „rowy” w minionych dekadach…..)













Dziękuję za uwagę


