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Wst¦p

Kajakarstwo jest sportem, w którym czªowiek korzysta z darów natury. Turystyka kajakowa daje nam mo»liwo±¢ dotarcia w sfery »ycia przyrody do
tej pory dla nas niedost¦pne.W czasie kajakowych w¦drówek musimy jednak
uwa»a¢, aby odkryte przez nas pi¦kno naturalnego ±rodowiska pozostaªo po
naszym pobycie niezmienione. Pozwólmy innym cieszy¢ si¦ pi¦knem przyrody. Nie pomog¡ najwspanialsze ustawy o ochronie przyrody, je»eli ka»dy z
nas nie podejmie ochrony we wªasnym zakresie.
Poruszj¡c si¦ po szlaku spotykamy ró»ne gatunki ro±lin dziko »yj¡cych w
przyrodzie. Nie wyst¦puj¡ one oddzielnie lecz tworz¡ ró»nogatunkowe skupienia nosz¡ce nazw¦ zbiorowisk ro±linnych czyli tocenoz. W przyrodzie
spotyka si¦ ró»ne tocenozy, gdy» zale»nie od istniej¡cych warunków siedliska w skªad ich wchodz¡ rozmaite gatunki ro±lin nadaj¡ce tocenozom odr¦bny charakter. Tak wi¦c w wodach rozwija si¦ zbiorowisko ro±linno±ci wodnej zªo»onej z gatunków ro±lin przystosowanych do tego rodzaju siedliska.
Odr¦bna ro±linno±¢ pokrywa powierzchnie torfowisk, lasów, ª¡k, pól ornych,
wydm. Dobór gatunków ro±lin »yj¡cych w poszczególnych zbiorowiskach nie
jest przypadkowy lecz powstaª w wyniku dªugotrwaªych procesów przystosowawczych.
Fitocenozy stanowi¡ ±rodowisko »yciowe nie tylko ro±lin, ale tak»e ró»nych gatunków zwierz¡t. Zwierz¦ta znajduj¡ w zbiorowiskach ro±linnych odpowiednie warunki rozwoju, a jednocze±nie speªniaj¡ czynno±ci biologiczne
maj¡ce znaczenie dla »ycia ro±lin np. po±rednicz¡ w zapylaniu lub rozwiewaniu nasion. Zbiorowisko ro±linne rozpatrywane jako wspólnota odpowiednio dobranych gatunków ro±lin i zwierz¡t dostosowanych zarówno do siebie,
1

jak i do warunków siedliska nosi nazw¦ biocenozy. Rozró»niamy biocenozy
wodne, ª¡kowe, wydmowe, le±ne, torfowiskowe. Biocenoza w poª¡czeniu z siedliskiem tworzy ekosystem. Na siedlisko maj¡ wpªyw ró»norakie czynniki
zwane ekologicznymi, które przyczyniaj¡s si¦ do rozwoju ro±lin; s¡ to:
 czynniki klimatyczne - temperatura, ±wiatªo, woda, powietrze;
 czynniki glebowe - wynikaj¡ce z zykochemicznych wªasno±ci gleby;
 czynniki topogra czne - zwi¡zane z rze»b¡ terenu;
 czynniki biotyczne - wynikaj¡ce z wzajemnego oddziaªywania »yj¡cych
obok siebie ro±lin i zwierz¡t;
 czynniki antropogeniczne zwi¡zane z dziaªalno±ci¡ czªowieka Zmiana jednego z w/w czynników powoduje zmian¦ pozostaªych.
Podró»uj¡c kajakiem mamy do czynienia niemal ze wszystkimi rodzajami
tocenoz czy ekosystemów. Ka»da z nich jest inna, ka»da dostarcza innych
korzy±ci np. poruszamy si¦ po wodzie - otacza nas tocenoza wodna, obóz
rozbijamy na ª¡kach a drewna dostarcza nam las. Tak wi¦c zlikwidowanie
cho¢by jednego z tych ogniw spowoduje zmian¦ pozostaªych, by¢ mo»e ju»
nieodwracaln¡. Dlatego nale»y powa»nie traktowa¢ wszystkie elementy przyrody, zarówno o»ywionej jak i nieo»ywionej.
Dla zapobie»enia degradacji ±rodowiska wprowadzono:

Formy ochrony przyrody

S¡ one realizowane poprzez:
 Ochron¦ gatunkow¡ ro±lin i zwierz¡t (wprowadza si¦ decyzj¡ Ministra
Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych). Ochrona gatunkowa ro±lin zawiera spis ponad 200 gatunków chronionych a rozpoznanie ich
jest mo»liwe przez w¡sk¡ grup¦ profesjonalistów. Ogranicz¦ si¦ tu do
podania kilku gatunków m. in. z drzew to cis pospolity, limba, brzoza
ojcowska, jarz¡b szwedzki; z krzewów kosodrzewina, brzoza karªowata,
bluszcz pospolity; z ro±lin zielonych sasanki, zawilce, gr¡»el »óªty i drobny, mikoªajek nadmorski, wszystkie storczyki. Liczba ro±lin chronionych
zmusza do re eksji. Czy mo»na niszczy¢ ro±lin¦ nie znaj¡c czy jest ona
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chroniona i jaki jest sens tego dziaªania ??? Pami¦tajmy - niewiedza nie
zwalnia nas od odpowiedzialno±ci. Podobnie sytuacja wygl¡da z ochron¡ zwierz¡t, jest ich pod ochron¡ blisko 500 gatunków. Podobnie jak
przy ro±linach ogranicz¦ si¦ do podania najbardziej znanych: wszystkie
motyle oprócz "kapustnika"; wszystkie trzmiele: z ryb jesiotr zachodni, strzebla potokowa, ciosa, kieªb dªugow¡sy i biaªopªetny; z pªazów
ropuchy, salamandra plamista; z gadów »óªw bªotny, jaszczurka, padalec, zaskroniec, »mija; z ptaków perkozy, czaple, kormorany, bociany,
ªab¦dzie; wszystkie drapie»ne; mewy, sowy, kukuªki, dzi¦cioªy, sikory;
z ssaków je»e, krety, ±wistak, bóbr, gronostaj, kozica, »ubr.
W stosunku do zwierz¡t chronionych zabrania si¦:
{ zabijania, chwytania i pªoszenia, zakªadania urz¡dze« przeznaczonych do zabijania i chwytania, niszczenia gniazd;
{ przetrzymywania, zbywania, nabywania oraz przemieszczania z ich
naturalnych stanowisk na inne;
{ wywo»enia poza granice pa«stwa »ywych lub martwych;
{ lmowania, fotografowania w okresie rozrodu i wychowu mªodych.
Uznanie za pomnik przyrody (nast¦puje w drodze orzeczenia wojewody,
które winno by¢ opublikowane w odpowiednim dzienniku urz¦dowym )
s¡ nimi odosobnione twory przyrody lub skupienia np. drzewa, grupy
drzew i aleje, ¹ródªa, jaskinie, skaªy, gªazy, pro le i odsªoni¦cia skalne.
Rezerwat przyrody - obszar - obszar obj¦ty ochron¡ prawn¡ n terenie
którego znajduj¡ si¦ warto±ci ±rodowiska naturalnego lub zbli»onego
do naryralnego, warto±ciowe zespoªy ro±linne lub zwierz¦ce, stanowiska
rzadkich gatunków ro±lin lub zwierz¡t. Ze wzgl¦du na elementy przyrody podlegaj¡ce ochronie wyró»niamy typy rezerwatów: le±ne, krajobrazowe, orystyczne, torfowiskowe, stepowe, faunistyczne, wodne, przyrody nieo»ywionej.Przepisy nie konkretyzuj¡ wielko±ci rezerwatu, bywaj¡
obiekty bardzo maªe np. Skaªka Rogo¹nicka 0,26 ha i bardzo du»e jak
Czerwone Bagno 2207,5 ha.
Park Narodowy (powoªywany przez Rad¦ Ministrów na wniosek Ministra Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych) - rozlegªy obszar
przedstawiaj¡cy jeden lub kilka ekosystemów maªo lub zupeªnie nie
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zmienionych przez u»ytkowanie czªowieka gdzie gatunki ro±lin i zwierz¡t oraz przyroda nieo»ywiona maj¡ szczególne znaczenie dla celów
naukowych, wychowawczych i wypoczynkowych. Park stanowi obszar
min. 500 ha.
(patrz odno±niki w orginale tekstu)
W Polsce wyst¦puje 12 Parków Narodowych - Woli«ski, Sªowi«ski,
Wielkopolski, Drawie«ski, Kampinowski, Biaªowieski, wi¦tokrzyski,
Karkonoski, Ojcowski, Babiogórski, Pieni«ski, Tatrza«ski, Roztocza«ski, Gorcza«ski, Bieszczadzki. Proponuje si¦ ustanowienie Parków Narodowych - Mazurskiego, Wigierskiego, Biebrza«skiego, Szczeci«skiego,
Stoªowo-górskiego.
Park Krajobrazowy - obszar prawem chroniony ze wzgl¦du na wyst¦powanie warto±ciowj przyrody i krajobrazu, obejmuje najcz¦±ciej las,
doliny rzek, pojezierza.

Lasy

Podczas Podró»y kajakiem cz¦sto przpªywamy przez obszary le±ne lub w ich
pobli»u; chcemy wykorzysta¢ jego zasoby lub skorzysta¢ z naturalnej osªony.
Oto kilka zasad poruszania si¦ po obszarach le±nych. Zakazem obj¦te jest:
 biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi;
 wprowadzanie luzem puszczonych psów;
 rozkopywanie gruntu le±nego, niszczenie, uszkadzanie drzew i krzewów,
nacinanie kory, ªamanie i obcinanie gaª¦zi;
 pªoszenie, ±cinanie, chwytanie, zabijanie zwierz¡t;
 haªasowanie oraz u»ywanie sygnaªów d»wi¦kowych;
 zanieczyszczanie lasów, ª¡k, torfowisk i wrzosowisk a tak»e w odl. 100m
od nich zabrania si¦ dokonywania czynno±ci mog¡cych wywoªa¢ po»ar.
Trwaªym zakazem wst¦pu obj¦te s¡:
 uprawy le±ne;
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mªodnik do 3 m wysoko±ci;
 le±ne powierzchnie do±wiadczalne;
 drzewostany obj¦te »ywicowaniem;
 grunty le±ne ulegaj¡ce erozji;
 ostoje zwierzyny.
Okresowym zakazem obj¦te s¡ obszary:
 zagro»one niebezpiecze«stwem po»aru;
 na których prowadzone jest pozyskanie drewna na czas trwania prac;
 na których stosowane s¡ chemiczne ±rodki ochrony i w okresie karencji;
 na których stosowane jest nawo»enie mineralne drzewostanów.
Znajomo±¢ tych zasad pozwoli na unikni¦cie nieprzyjemnych spotka« ze SOP
i sªu»bami le±nymi.


Problem eutro zacji wód

W obecnych czasach du»e znaczenie odgrywa jako±¢ wody w zbiornikach i
rzekach. Coraz bardziej kurcz¡ si¦ zapasy wody o pierwszej klasie czysto±ci,
któr¡ mo»na wykorzysta¢ do wszystkich celów. Powi¦kszaj¡ si¦ natomiast
zasoby wód niezdatnych nie tylko do picia, ale i dla przemysªu i rolnictwa. Przyczyny tego stanu rzeczy s¡ powszechnie znane: fatalna gospodarka
wod¡, brak urz¡dze« do oczyszczania ±cieków, zanieczyszczenia pªyn¡ce od
przemysªu czy spowodowane intensywnym nawo»eniem nawozami mineralnymi. Szczególne zagfo»enie dla zbiorników wodnych maj¡zanieczyszczenia
bakteriologiczne oraz biogenne - u»y¹niaj¡ce - gªównie fosfor i azot. Zanieczyszczenia bakterologiczne zagra»aj¡ bowiem »yciu i zdrowiu k¡pi¡cych si¦
i odpoczywaj¡cych nad wod¡, a zanieczyszczenia u»y¹niaj¡ce mog¡ sprawi¢
»e zbiornik stosunkowo szybko przestanie wypeªnia¢ swoje zadania. Proces
eutro zacji jest bardzo prosty - w górnej na±wietlonej, a wi¦c sprzyjaj¡cej »yciu organizmów warstwie rozwija si¦ plankton, bakterie i glony. Nadmierne
ich narastanie mo»e utrudni¢ korzystanie ze zbiornika. Produkcja planktonu
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i glonów jest procesem ci¡gªym. trwaj¡cym dot¡d a» wystarczy substancji
u»y¹niaj¡cych. Organizmy planktonu »yj¡ krótko (kilka tygodni) a nast¦pnie
obumieraj¡ i opadaj¡ w dóª, liczne z nich rozpuszczaj¡ si¦ w drodze. Te które opadªy na dno rozkªadaj¡ si¦ dalej powoduj¡c wtórne samou»y¹nianie si¦
wody skªadnikami pochodz¡cymi z rozkªadu zwi¡zków fosforu i azotu. Jednym ze skutków rozkªadu organizmów jest zanik tlenu w gª¦bszych warstwach
zbiornika co oznacza zwykle, »e zbiornik osi¡gn¡ª stadium silnej eutro zacji.
Nast¦puje wtedy zmiana koloru wody, prze¹roczysto±ci, zakwitanie, wzrost
sedymentacji niezmineralizowanych substancji organicznych, wytwarznie si¦
metanu, siarkowodoru i amoniaku, eliminacja fauny dennej i ryb, przy±pieszone zamulenie dopªywaj¡cym rumowiskiem. Ochrona przed eutro zacj¡ polega
gªównie na niedopuszczeniu do zbiornika skladników biogennych. Oczywi±cie
natura broni si¦ przed zanieczyszczeniami w miar¦ swoich mo»liwo±ci. Je»eli
chodzi o ±rodowisko wodne w rzekach i jeziorach ma miejsce proces samooczyszczania si¦. Podstawowym warunkiem utrzymania »ycia zwierz¡t i ro±lin
w wodzie jest to, aby proces samooczyszczania przebiegaª w wodzie natlenionej. Proces ten przebiega natlenionej. Proces ten przebiega przy udziale najni»szych organizmów ro±linnych i zwierz¦cych, gªównie przy udziale bakterii i
wy»szych drobnoustrojów. Bezpo±rednim wska¹nikiem utrzymania w wodzie
odpowiednich warunków tlenowych jest »ycie ryb, a to jest mo»liwe wówczas
gdy zawarto±¢ tlenu w wodzie nie spadnie poni»ej minimalnej granicy 3 do
4 mg O2/litr. Zu»ycie tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika nast¦puje
na skutek procesów mineralizacji zwi¡zków organicznych wprowadzanych ze
±ciekami. W miar¦ zwi¦kszania si¦ zanieczyszczenia zbiornika pomimo dopªywu tlenu zawarto±¢ tlenu rozpuszczonego w wodzie maleje i wreszcie dochodzi
do procesów beztlenowych zwi¡zanych z gniciem i wydzielaniem przykrej woni. Taki proces ±wiadczy, »e zbiornik straciª zdolno±¢ samooczyszczania si¦ i
»ycie tlenowe w nim zamarªo. Tak wi¦c podstaw¡ samooczyszczania si¦ jest
tlen, którego szybko±¢ rozpuszczania w wodzie zale»y od pr¦dko±¢i przepªywu
wody, szeroko±ci zwierciadªa wody, siªy wiatru. Wody powierzchniowe maj¡
trzy ¹ródªa z których mog¡ pobiera¢ tlen. Jest to:
 tlen rozpuszczony w wodzie dopªywaj¡cy do danego miejsca;
 tlen pobierany z powietrza na powierzchni zetkni¦cia si¦ z wod¡;
 tlen z procesów fotosyntezy ro±lin »yj¡cych w wodzie.
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Jak wynika z powy»szego b¦d¡ ró»nice w samooczyszczaniu si¦ rzek i jezior.
W rzekach istnieje wi¦ksza mo»liwo±¢ natlenienia ze wzgl¦du na przepªyw
wody, je»eli wyst¦puj¡ stopnie, kamienie, progi, istnieje dodatkowa mo»liwo±¢
natlenienia, zaro±ni¦te brzegi i dno, niezbyt du»a gª¦boko±¢, liczne dopªywy
z wod¡ natlenion¡ b¦d¡ pozytywnie wpªywaªy na samooczyszczanie si¦ wód.
Problem zaczyna si¦ w jeziorach zwªaszcza zamkni¦tych bez przepªywu.
Dopªywaj¡ca rzek¡ woda wnosi do jeziora ªadunek zanieczyszcze«, jezioro
staje si¦ magazynem sedymentuj¡cych zanieczyszcze«. Ponadto wi¦ksza ni»
w rzekach gª¦boko±¢, brak ruchu wody, przepªywu wpªywa niekorzystnie na
zawarto±¢ tlenu. Mo»na liczy¢ tylko na tlen dostarczany przez ro±linno±¢,
pochªaniany z powierzchni wody, z innych dopªywów. Du»¡ rol¦ odgrywa
wi¦ksza ni» przy rzekach powierzchnia jeziora i falowanie zwi¡zane z siª¡
wiatru.

Krótka charakterystyka ro±lin.

Hydro ty - ro±liny wodne, wykazuj¡ wielostronne przystosowanie do »ycia

w ±rodowisku wodnym. Zaliczamy do nich strzaªk¦ wodn¡, gr¡»el »óªty, moczark¦ kanadyjsk¡. Maj¡ one bardzo sªabo rozwini¦ty system korzeniowy lub
ich zanik. Roztwory wodne pobiera ro±lina caª¡ sw¡ powierzchni¡.
Hydro ty - Ro±liny ±rodowisk stale wilgotnych np. mokrych ª¡k lub
cienistych lasów. S¡ to m.in. kniec bªotna, rze»ucha l¡kowa, ry». Budow¡
przypominaj¡ hydro ty
Ksero ty - s¡ ro±linami siedlisk suchych, a wi¦c skaª, pusty«, wydm,
gleb zasolonych. Zaliczamy tu rojniki, rozchodniki, wydmuchrzyce, niektóre
trawy.
Mezo ty - ro±liny wyst¦puj¡ce w ±rodowiskach ±rednio wilgotnych. Zaliczamy do nich drzewa li±ciaste, ro±linno±¢ ª¡kow¡, wi¦kszo±¢ uprawnych.
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