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Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie jest mezoregionem Polesia Lubelskiego bogatym 

w tereny bagienne i podmokłe. Od dawna podejmowano próby osuszania tych gruntów. Pierwsze 

znaczące prace melioracyjne przeprowadzone zostały pod koniec XVII wieku. Na przełomie lat 50-

tych i 60-tych XX wieku obszar Polesia Lubelskiego przecięty został siecią rowów melioracyjnych 

a nadmiar wody odprowadzany do powstałego w tym czasie Kanału Wieprz-Krzna. Antropogeniczne 

przekształcenie sieci hydrograficznej diametralnie zmieniły stosunki wodne Polesia Lubelskiego, 

w tym także Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego jak również, utworzonego w 1991 roku na jego 

obszarze, Poleskiego Parku Narodowego. Obniżeniu uległ poziom wód gruntowych 

i powierzchniowych wpływając negatywnie na naturalne zasoby szaty roślinnej regionu poprzez 

kurczenie się lub całkowite zanikania siedlisk wodnych i torfowiskowych, a tym samym 

charakterystycznych dla nich gatunków roślin. 

Przekształcenie terenu w wyniku działań antropopresyjnych spowodowało powstanie nowych 

siedlisk, o odmiennym zespole czynników abiotycznych i biocenotycznych, w stosunku do naturalnie 

występujących na tym terenie. Infrastruktura melioracyjna jest szczególnie interesującym obiektem 

badań ze względu na brak opracowań naukowych, dotyczących różnorodności florystycznej tego 

terenu. 

Badania terenowe prowadzone są na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim, głównie na terenie 

Poleskiego Parku Narodowego i w jego otulinie, w kolejnych sezonach wegetacyjnych od 2003 roku. 

Obiektami badań są rowy melioracyjne powstałe jako efekt gospodarczej działalności człowieka. 

Pierwszy etap prac polegał na wstępnym rozpoznaniu terenu oraz wyborze obiektów pod względem 

ich lokalizacji w terenie, zróżnicowania florystycznego, zróżnicowania siedlisk sąsiadujących oraz 

struktury rowu (głębokości, szerokości, nachylenia zboczy, obecności wody). Kolejnym etapem było 

ustalenie powierzchni badań. Na powierzchniach tych przeprowadzono spisy florystyczne wraz z ich 

mapowaniem oraz określono liczbę gatunków z poszczególnych rodzin. Na podstawie ekologicznych 

liczb wskaźnikowych roślin naczyniowych określono podstawowe właściwości badanych siedlisk 

(wskaźnik wilgotności gleby, kwasowość gleby, odporność roślin na NaCl, trofizm i zawartość materii 

organicznej w podłożu). W stanowiskach, w których stwierdzono obecność wody dodatkowo 

dokonano pomiarów odczynu i przewodności elektrolitycznej za pomocą pH-metru i konduktometru 

polowego. 

We wszystkich dotychczas badanych odcinkach rowów stwierdzono występowanie 179 

gatunków roślin należących do 49 rodzin, wśród których zanotowano gatunki roślin rzadkich 

i chronionych, co pozwala przypuszczać, że warunki sztucznie stworzonych siedlisk sprzyjają ich 

występowaniu. W najbogatszym gatunkowo odcinku rowu melioracyjnego oznaczono aż 84 taksony z 

32 rodzin. 

W roku 2005 planuje się kontynuację badań siedliskowych i florystycznych, a także 

wykonanie analiz chemicznych podłoża i wody. Badania będą prowadzone we wcześniej 

wyznaczonych oraz nowych odcinkach rowów. Przeprowadzona zostanie porównawcza analiza 

kartograficzna pod kątem zmian powierzchni różnych typów siedlisk przed i po przeprowadzeniu prac 

melioracyjnych. 



Praca ma na celu miedzy innymi ustalenie, czy wspomniane nowo powstałe siedliska 

i występujące w nich bogactwo florystyczne może rekompensować straty spowodowane działalnością 

gospodarczą człowieka. Ponieważ większość badanych obiektów położonych jest w granicach 

Poleskiego Parku Narodowego, ważne jest zbadanie tych antropogenicznych siedlisk, poznanie ich 

składu florystycznego i warunków siedliskowych. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna przy 

zarządzaniu, szczególnie gdy wśród gatunków zarejestrowanych na badanych terenach występują 

taksony rzadkie i chronione. 

Innowacyjność prowadzonej pracy badawczej 

 

Sieć rowów melioracyjnych, przecinająca obszar Poleskiego Parku Narodowego, jest 

szczególnie interesującym obiektem badań naukowych ze względu na brak dokładnych opracowań 

dotyczących różnorodności florystycznej tych siedlisk antropogenicznych. 

Ważne jest analiza składu flory stycznego i weryfikacja warunków siedliskowych w rowach 

melioracyjnych na terenie Poleskiego Parku Narodowym i jego otuliny. Znajomość tych zagadnień 

niezbędna jest przy zarządzaniu terenem objętym ochroną, przy tworzeniu planów czynnej ochrony, 

których podstawą jest znajomość wszystkich ekosystemów Parku ze względu na ich sąsiedztwo 

i wzajemne oddziaływania. Szczególne znaczenie ma również poznanie warunków występowania 

populacji gatunków roślin „szczególnej troski" w tych ekosystemach ze względu na ich 

charakterystyczne wymagania siedliskowe i zagrożenia płynące ze zmian zachodzących w środowisku 

przyrodniczym terenu badań. 

 


