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Torfowiska wysokie
zdegradowane, zdolne do
naturalnej
i stymulowanej regeneracji
Kod Physis: 51.2

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Definicja
Torfowiska ombrotroficzne, na których nastàpi∏o zak∏ócenie naturalnej hydrologii z∏o˝a torfowego (przewa˝nie
z przyczyn antropogenicznych), prowadzàc do powierzchniowego wysuszenia torfu oraz zmiany sk∏adu
gatunkowego lub utraty gatunków. Porastajàca je roÊlinnoÊç w przewadze sk∏ada si´ jeszcze ze sk∏adników typowych dla ˝ywych torfowisk wysokich, lecz wzgl´dna obfitoÊç poszczególnych gatunków jest zró˝nicowana. Hydrologiczna sprawnoÊç torfowiska mo˝e zostaç przywrócona po zastosowaniu w∏aÊciwych zabiegów i istniejà
uzasadnione podstawy do przypuszczenia, ˝e ponowne
osiedlenie si´ roÊlinnoÊci torfotwórczej nastàpi w okresie
do 30 lat. Nie sà wliczane do typu siedliska zaj´te
w przewadze przez nagi torf, poroÊni´te przez wysiewane trawy lub inny rodzaj upraw oraz takie, na których roÊlinnoÊç torfowiskowa zosta∏a ca∏kowicie wyparta przez

Podzia∏ na podtypy
Siedlisko reprezentowane przez jeden podtyp
7120–1 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne
do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

zwarty drzewostan

Charakterystyka
Wskaênikami zaburzeƒ hydrologicznych na torfowiskach
wysokich zdolnych jeszcze do regeneracji sà: 1) redukcja
powierzchni zaj´tej uprzednio przez roÊlinnoÊç torfotwór-
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czà w postaci kompleksu k´pkowo–dolinkowego lub te˝
du˝ych powierzchni wilgotnych, bezdrzewnych mszarów
z dominacjà torfowców, 2) zupe∏ny zanik roÊlinoÊci mszarnej i rozwój zbiorowisk z dominacjà krzewinek (wrzosu,
bagna zwyczajnego, wrzoÊca bagiennego) , we∏nianki pochwowatej, trz´Êlicy modrej, 3) trwa∏a obecnoÊç sosny
w postaci luêno rosnàcych, niewysokich osobników, z których cz´Êç zamiera, 4) fitocenoza boru bagiennego bez lub
z niewielkimi oznakami przesuszenia torfu i ust´powania
gatunków wysokotorfowiskowych. Wymienione typy roÊlinnoÊci wskazujà na zanik lub wybitne ograniczenie normalnego funkcjonowania akrotelmu, czyli powierzchniowej
cz´Êci ˝ywego torfowiska. Wyst´puje ona powy˝ej naturalnego, przeci´tnego po∏o˝enia lustra wody w torfowisku
i zachodzà w niej wszystkie procesy prowadzàce do powstania torfu. Regeneracja torfowiska polega na ponownym wykszta∏ceniu si´ tej warstwy lub przywróceniu jej pe∏nego funkcjonowania. Zaburzone pod wzgl´dem hydrologicznym torfowiska wysokie zachowujà silnie kwaÊny odczyn i niskà trofi´ oraz ombrotroficzny sposób zasilania
w wod´. W niektórych przypadkach trofia ich mo˝e byç
podniesiona na skutek eutrofizacji z powietrza lub uwolnienia cz´Êci fosforu i azotu z przesuszonego, ulegajàcego
mineralizacji torfu. Poziom wody na takich torfowiskach
jest obni˝ony w stosunku do naturalnego o oko∏o
20–50 cm, wykazuje wi´ksze amplitudy w cyklu rocznym,
a zwierciad∏o wody uk∏ada si´ niezale˝nie w ka˝dej z cz´Êci z∏o˝a oddzielonej od reszty rowem odwadniajàcym. Taki wtórny uk∏ad hydrologiczny powoduje, ˝e w granicach
ca∏ego z∏o˝a torfowego, w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci i zag´szczenia rowów odwadniajàcych, dawny, najcz´Êciej
koncentryczny uk∏ad roÊlinnoÊci na wierzchowinie kopu∏y,
jej zboczach i okrajku zostaje zaburzony, a powstaje nowy
uk∏ad przestrzenny fitocenoz.

Zbiorowiska wtórne, powsta∏e na obsuszonych torfowiskach wysokich, nie sà dostatecznie zbadane i scharakteryzowane pod wzgl´dem fitosocjologicznym. Generalnà ich cechà jest zachowanie chocia˝ cz´Êciowej ∏àcznoÊci florystycznej z dawnymi mszarami z klasy Oxycocco–Sphagnetea. Fitocenozy wyst´pujàce na zdegradowanych torfowiskach wysokich sà bardzo s∏abo udokumentowane êród∏owym materia∏em fitosocjologicznym, a dodatkowo rzadko prawid∏owo analizowane i klasyfikowane; cz´Êç z nich opisywana jest nawet poza systemem fi-
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tosocjologicznym. Poni˝szy wykaz zespo∏ów i zbiorowisk
jest tymczasowy.
Klasa Oxycocco–Spagnetea zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich
Rzàd Erico–Sphagnetalia (=Sphagno–Ericetalia)
atlantyckie zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich
Zwiàzek Oxycocco–Ericion zbiorowiska torfowisk wysokich oceanicznej i suboceanicznej cz´Êci Europy
Zespó∏ Erico–Sphagnetum magellanici (cz´Êç
p∏atów, równie˝ okreÊlanych jako Ericetum tetralicis balticum) mszar wysokotorfowiskowy z udzia∏em wrzoÊca bagiennego
Zbiorowisko z Erica tetralix zbiorowisko
z wrzoÊcem bagiennym
Rzàd Sphagnetalia magellanici mszarne zbiorowiska k´powe torfowisk wysokich Êrodkowej i borealnej cz´Êci
Europy
Zwiàzek Sphagnion magellanici Êrodkowoeuropejskie mszary wysokotorfowiskowe
Zespó∏ Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi zespó∏ we∏nianki pochwowatej i torfowca
koƒczystego
Zbiorowisko z Eriophorum vaginatum zbiorowisko z we∏niankà pochwowatà
Klasa Vaccinio–Piceetea bory sosnowe, Êwierkowe i jod∏owe
Rzàd Cladonio–Vaccinietalia
Zwiàzek Dicrano–Pinion
inicjalne i degeneracyjne postaci Vaccinio
uliginosi–Pinetum inicjalne i degeneracyjne
postaci sosnowego boru bagiennego
poza systemem
Zbiorowisko z Molinia caerulea zbiorowisko
z trz´Êlicà modrà

Maria Herbichowa
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B. Opis podtypu
Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej
i stymulowanej regeneracji
Kod Physis: 51.2

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy diagnostyczne
Cechy obszaru
Zdegradowane torfowiska wysokie sà rozmieszczone w ca∏ym obszarze wyst´powania torfowisk tego typu w Polsce,
lecz powierzchniowo w najwi´kszym stopniu reprezentowane sà w pasie pó∏nocnym Polski, gdzie w strefie przymorskiej jest ich najwi´ksza koncentracja. WyjÊciowà przyczynà ich degradacji jest sztucznie obni˝ony poziom wody,
natomiast inne formy antropopresji, jak eksploatacja torfu,
po˝ary, planowe zalesienia, rzadziej wypas, wp∏yn´∏y na
obecnà jakoÊç i przestrzenny zasi´g zmian. Na zdegradowanych torfowiskach brak klasycznego okrajka, a z∏o˝e
torfowe dawnej kopu∏y z regu∏y jest porozcinane rowami
odwadniajàcymi o ró˝nym zag´szczeniu i w ró˝nym stopniu wyeksploatowane.
Fizjonomia i struktura zbiorowiska
Fitocenozy porastajàce zdegradowane torfowiska sà
znacznie zró˝nicowane pod wzgl´dem budowy warstwowej i sk∏adu gatunkowego. Ich wspólnà cechà jest brak lub
znikoma iloÊç k´powych torfowców, które na ˝ywych torfo-

wiskach majà decydujàce znaczenie dla ich wzrostu. S∏abo
torfotwórcze torfowce dolinkowe równie˝ nie wyst´pujà albo rosnà z ograniczonà ˝ywotnoÊcià. Pozosta∏e cechy roÊlinnoÊci zwiàzane sà z rodzajem i nat´˝eniem czynnika
degradujàcego. Na torfowiskach, które majà obni˝ony poziom wody i tylko w niewielkiej cz´Êci zosta∏y zalesione
i eksploatowane, mo˝e utrzymaç si´ na wierzchowinie pozosta∏oÊç dawnego kompleksu k´powo–dolinkowego
w postaci zwartych k´p budowanych g∏ównie przez wyroÊni´te krzewinki, jak wrzos Calluna vulgaris, bagno zwyczajne Ledum palustre, ponadto we∏niank´ pochwowatà
Eriophorum vaginatum, mchy Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi. Na szczytach takich k´p
osiedlajà si´ cz´sto porosty oraz wyrasta niewysoka sosna.
W niektórych przypadkach z dawnej k´powej roÊlinnoÊci
pozostaje prawie wy∏àcznie Eriophorum vaginatum, Sphagnum fallax, rzadziej S. cuspidatum, i bardzo luêno rozmieszczona niska sosna, która okresowo wypada. Na pograniczu wierzchowiny i zboczy kopu∏y mogà rozwinàç si´
inicjalne postaci boru bagiennego z bardzo luênym i niskim drzewostanem. W tych partiach torfowisk, gdzie poziom wody zosta∏ mocno obni˝ony (np. w pobli˝u rowów)
i znacznie si´ waha, pokrywa roÊlinna zdominowana jest
przez trz´Êlic´ modrà Molinia caerulea, która rozrasta si´
szczególnie po wypadzie sosny nie przystosowanej do drastycznie obni˝onego poziomu wody. Dla torfowisk osuszonych i równoczeÊnie p∏ytko spalonych charakterystyczny
jest ∏anowy rozrost wrzosu, mi´dzy którym utrzymuja si´
nieliczne inne gatunki, np. mech Hypnum cupressiforme
czy drobne porosty z rodzaju Cladonia o krzaczkowatym,
kieliszkowatym czy ro˝kowatym pokroju.

Torfowisko wysokie z samorzutnie regenerujàcà si´ roÊlinnoÊcià mszarnà w wyrobiskach po wydobyciu torfu. Fot J. Herbich
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Reprezentatywne gatunki
We∏nianka pochwowata Eriophorum vaginatum,
wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, bagno zwyczajne
Ledum palustre, Sphagnum fallax, trz´Êlica modra
Molinia caerulea, sosna zwyczajna Pinus sylvestis,
brzoza omszona Betula pubescens, lokalnie w strefie przymorskiej wrzosiec bagienny Erica tetralix,
gatunki z rodzaju Cladonia, Hypnum cupressiforme,
Hypnum jutlandicum, Dicranum scoparium.

Mo˝liwe pomy∏ki
Zdegradowane torfowiska wysokie poroÊni´te przez zbiorowiska z dominacjà wrzosu Calluna vulgaris fizjonomicznie przypominajà roÊlinnoÊç wilgotnych wrzosowisk
(4010), od których jednak ró˝nià si´ obecnoÊcià pok∏adu
torfu wysokiego w pod∏o˝u. Torf ten mo˝e byç w ró˝nym
stopniu przekszta∏cony w mursz, jednak generalnie roÊlinoÊç torfowiska pozostaje w izolacji od pod∏o˝a mineralnego. Partie torfowisk pokryte zwartymi fitocenozami k´powymi z du˝à iloÊcià Ledum palustre oraz z luênà, niskà
drzewiastà sosnà mogà byç uto˝samiane z fitocenozami
Ledo–Sphagnetum, zespo∏u cz´stszego w pó∏nocno–wchodniej cz´Êci kraju, o nieustalonej granicy w kierunku
zachodnim. Zespó∏ ten jednak zawsze w przewadze budujà gatunki wysokotorfowiskowe, natomiast sk∏adniki borowe sà w mniejszoÊci. P∏aty z dominacjà we∏nianki pochwo-

Identyfikatory fitosocjologiczne
Fitocenozy wyst´pujàce na zdegradowanych torfowiskach
wysokich sà bardzo s∏abo udokumentowane êród∏owym
materia∏em fitosocjologicznym, a dodatkowo rzadko prawid∏owo analizowane i klasyfikowane; cz´Êç z nich opisywana jest nawet poza systemem fitosocjologicznym. Poni˝szy wykaz zespo∏ów i zbiorowisk jest tymczasowy.
Zwiàzek Oxycocco–Ericion
Zespó∏ Erico–Sphagnetum magellanici (cz´Êç p∏atów,
równie˝ okreÊlanych jako Ericetum tetralicis balticum)
Zbiorowisko z Erica tetralix zbiorowisko z wrzoÊcem bagiennym
Zwiàzek Sphagnion magellanici
Zespó∏ Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi
Zespó∏ we∏nianki pochwowatej i torfowca koƒczystego
Zbiorowisko z Eriophorum vaginatum zbiorowisko
z we∏niankà pochwowatà
Zwiàzek Dicrano–Pinion
inicjalne i degeneracyjne postaci Vaccinio
uliginosi–Pinetum inicjalne i degeneracyjne postaci sosnowego boru bagiennnego
poza systemem
Zbiorowisko z Molinia caerulea zbiorowisko
z trz´Êlicà modrà
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Odmiany
Zró˝nicowanie roÊlinnoÊci na zdegradowanych torfowiskach wysokich jest skorelowane przede wszystkim ze stopniem przekszta∏cenia warunków glebowych i wodnych, co
jest bezpoÊrednio zale˝ne od form i nat´˝enia stosowanej
antropopresji. Ponadto zale˝y ono od stanu dynamicznego
torfowiska, w jakim znajdowa∏o si´ ono przed zaburzeniem warunków hydrologicznych, tzn. czy by∏o w pe∏ni
mo˝liwoÊci wzrostu, czy te˝ by∏o bliskie lub osiàgn´∏o stan
równowagi hydrologicznej uwarunkowanej warunkami klimatycznymi na danym obszarze. Wyrazem tych zale˝noÊci
jest jakoÊciowa i iloÊciowa proporcja mi´dzy gatunkami
wyst´pujàcymi na aktywnie rosnàcych torfowiskach wysokich, a gatunkami, które sà ekologicznie obce dla ˝ywych
torfowisk i pojawiajà si´ lub zwi´kszajà swój udzia∏ dopiero na siedlisku zaburzonym. Sieliska antropogenicznie
zmienionych torfowisk mo˝na ogólnie podzieliç na opanowane przez pozosta∏oÊci roÊlinnoÊci mszarnej, roÊlinnoÊç
wrzosowiskowà, trawiastà i mszarnà z udzia∏em drzew.
W aspekcie geograficznym roÊlinnoÊç zdegradowanych
torfowisk jest bardzo s∏abo zbadana, lecz przynajmniej
w niektórych typach wtórnych fitocenoz zachowuje swoje
regionalne cechy. W strefie przymorskiej na niektórych
osuszonych torfowiskach bardzo licznie rozwija si´ wrzosiec bagienny Erica tetralix, sà równie˝ dane, ˝e wr´cz
zwi´ksza on swój zasi´g w zwiàzku z powierzchniowym
przesuszeniem torfowisk wysokich.

watej i Sphagnum fallax, czasem te˝ niskà sosnà, jak równie˝ nawiàzujàce do ró˝nych postaci boru bagiennego,
mogà byç interpretowane jako oznaka naturalnego zbli˝ania si´ torfowisk wysokich do terminalnego stadium ich
rozwoju. Bioràc jednak pod uwag´ fakt, ˝e w Polsce pó∏nocnej wszystkie du˝e torfowiska opadowe w ciàgu ostatnich 200 lat dozna∏y antropogenicznych zaburzeƒ warunków wodnych, ich obecna roÊlinnoÊç musi byç traktowana
jako mniej lub bardziej wtórna. Sytuacja taka nie musi dotyczyç niektórych torfowisk w górach, przede wszystkim
w pi´trze subalpejskim Karkonoszy. Bioràc pod uwag´ hydrologiczno–ekologicznà odr´bnoÊç tych torfowisk w stosunku do ni˝owych torfowisk wysokich, w niniejszym opracowaniu za∏o˝ono, ˝e roÊlinnoÊç reprezentujàca tzw. kompleks zastoiskowy i zwiàzana z obecnoÊcià zjawisk erozyjnych nie mieÊci si´ w definicji zdegradowanych torfowisk
wysokich.

Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna

Z badaƒ stratygraficznych jednoznacznie wynika, ˝e du˝e
kopu∏owe torfowska typu ba∏tyckiego, których po∏udniowa
granica zasi´gu przebiega przez Pomorze, utraci∏y swoje
g∏ówne zbiorowisko torfotwórcze – mszar ze Sphagnum fuscum. Jego miejsce zaj´∏y zbiorowiska o znacznie s∏abszej
mo˝liwoÊci akumulacji torfu lub pozbawione tej cechy. Nie-
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wàtpliwie zmiana taka mog∏a mieç pod∏o˝e antropogeniczne, istniejà jednak przes∏anki, ˝e spowolnienie tempa wzrostu tych torfowisk zacz´∏o si´ przed poczàtkiem XIX. wieku,
a wi´c przed powszechnym i planowym osuszaniem, eksploatacjà i zalesianiem. Wspó∏czesne zbiorowiska roÊlinne
mogà wi´c byç efektem na∏o˝enia si´ obu procesów.
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Dane o tempie i kierunkach przemian roÊlinnoÊci na zaburzonych torfowiskach wysokich sà niezwykle skàpe. Dotyczà
przede wszystkim porównaƒ wielkoÊci area∏u zajmowanego
w przesz∏oÊci przez, ogólnie rzecz bioràc, torfotwórczà roÊlinnoÊç mszarnà i leÊnà. Z analiz materia∏ów kartograficznych
i zdj´ç lotniczych jednoznacznie wynika, ˝e zanik otwartych
mszarów wysokotorfowiskowych na rzecz rozwijajàcych si´
zbiorowisk z udzia∏em drzew przebiega w ró˝nym tempie.
Na torfowiskach z nowo za∏o˝onymi rowami wyraêny jest ju˝
po up∏ywie oko∏o 20 lat i post´puje niezwykle szybko, na torfowiskach odwadnianych od oko∏o 200 lat ciàgle jeszcze post´puje, lecz stosunkowo wolno. RównoczeÊnie pojedyncze
obserwacje wskazujà, ˝e bardzo wysoka mo˝e byç dynamika
ust´powania starych drzew z najbardziej osuszonych partii
z∏o˝a, a tak˝e ekspansja trz´Êlicy modrej. Z kolei fitocenozy
wrzosowiskowe, które powsta∏y na osuszonych i powierzchniowo spalonych torfowiskach, rozwijajà si´ stosunkowo wolno, natomiast powtarzajàce si´ po˝ary prowadzà do gwa∏townego rozwoju nalotu, a nast´pnie zaroÊli brzozowych.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce
Siedlisko mo˝e graniczyç z zachowanymi fragmentami ˝ywego torfowiska wysokiego (*7110), sosnowym borem bagiennyn Vaccinio uliginosi–Pinetum (*91D0–2), brzezinà bagiennà
Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis (*91D0–1), degeneracyjnymi postaciami obu tych zespo∏ów, wilgotnymi wrzosowiskami (4010), suchymi wrzosowiskami (4030) , torfowiskami przejÊciowymi (7140), obni˝eniami na wilgotnym torfie
(7150), ni˝owymi murawami bliêniczkowymi (6230–4).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Siedlisko wyst´puje g∏ównie w pó∏nocnym pasie Polski,
w strefie najwi´kszej koncentracji torfowisk wysokich,
w mniejszym stopniu w Êrodkowej cz´Êci kraju – na Pojezierzu Wielkopolskim, Pojezierzu ¸´czyƒsko–W∏odawskim, w Borach DolnoÊlàskich, Kotlinie Sandomierskiej, a na po∏udniu –
w Kotlinie Nowotarsko–Orawskiej.

tencji decyduje obj´toÊç zachowanego katotelmu, tj. torfu, który pozostaje poni˝ej przeci´tnego po∏o˝enia lustra
wody w torfowisku i jest w pe∏ni wysycony wodà. Obj´toÊç ta maleje wraz post´pujàcym osuszaniem z∏o˝a
i wtórnym rozk∏adem torfu. Katotelm równoczeÊnie magazynuje materi´ organicznà zawartà w torfie. Wtórna
roÊlinnoÊç zdegradowanych torfowisk w cz´Êci budowana jest przez gatunki wysokotorfowiskowe i z tego powodu w regionach, gdzie torfowiska wysokie sà rzadkoÊcià
i zosta∏y prawie zupe∏nie zniszczone (np. w Êrodkowej
Polsce), ten typ siedliska stanowi ostoj´ dla pozosta∏oÊci
typowej dla nich flory, a tak˝e podtrzymuje ró˝norodnoÊç biologicznà na poziomie ekosystemalnym.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane

Siedliska, na których nie pog∏´bia si´ deficyt wody, flora wysokotorfowiskowa jest jeszcze licznie reprezentowana, a dodatkowo przynajmniej niektóre z jej sk∏adników rosnà licznie, nie nast´puje dalszy zanik tych
taksonów, sà stanami suboptymalnymi dajàcymi najwi´ksze szanse na regeneracj´ zbiorowisk torfotwórczych. Miejsca o takich cechach nale˝y w maksymalnym stopniu poddaç czynnej ochronie.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Inne obserwowane stany

Zdegradowane torfowiska wysokie w dalszym ciàgu pe∏nià funkcj´ retencyjnà wody, choç w porównaniu z torfowiskamu ˝ywymi jej iloÊç jest mniejsza. O wielkoÊci re-

Przedstawione ni˝ej przyk∏ady stanów siedliska pochodzà z obserwacji zaledwie paru obiektów i z pewnoÊcià
nie wyczerpujà wszystkich sytuacji wyst´pujàcych na zdegradowanych torfowiskach wysokich w kraju. W przy-

Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
i stymulowanej regeneracji

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Aktualnych danych liczbowych o powierzchni, jakà zajmuje siedlisko w skali kraju. Dane sprzed 30 lat wskazywa∏y, ˝e roÊlinnoÊç torfotwórcza na torfowiskach wysokich zajmowa∏a zaledwie oko∏o 9% pierwotnej powierzchni. Pozosta∏a jej cz´Êç by∏a poroÊni´ta albo przez
zbiorowiska leÊne, albo roÊlinnoÊç zast´pczà, która zupe∏nie nie nawiàzywa∏a do roÊlinnoÊci torfowisk. W obu
przypadkach nie by∏y to wi´c siedliska rokujàce nadziej´ na regeneracj´ fitocenoz torfowiskowych. Na podstawie tendecji zagospodarowywania torfowisk wysokich
w ostatnich dziesi´cioleciach, presji na ich zalesianie,
wydobywanie torfu, kontynuowania prac odwodnieniowych (nawet na torfowiskach obj´tych ochronà rezerwatowà!) mo˝na twierdziç, ˝e stan zachowania torfowisk
o zaburzonej hydrologii generalnie pogorszy∏ si´ i ˝e
cz´Êç z nich z grupy mo˝liwych do regeneracji przesz∏a
do kategorii martwych z∏ó˝ torfu, bez szansy na przywrócenie nawet pó∏naturalnych fitocenoz z udzia∏em gatunków torfowiskowych.
Nierozpoznane jest potencjalne zagro˝enie dla pozosta∏oÊci torfowisk wysokich, jakie stwarza zanieczyszczenie
atmosfery i dostawa nutrientów z powietrza. DoÊwiadczenia z krajów Europy Zachodniej (np. Danii) wskazujà,
˝e intensywne hodowle byd∏a i trzody, prowadzone na
skal´ przemys∏owà, mogà byç powodem niekorzystnych
zmian we florze torfowisk wysokich, nawet je˝eli nie sà
one poddawane odwodnieniu. Równie˝ potencjalne zagro˝enie w skali d∏ugofalowej stwarza udokumentowana
tendencja zmian zachodàcych w klimacie w kierunku jego ocieplenia i malejàcych opadów w okresie letnim.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Zdegradowane torfowiska wysokie sà siedliskami o bardzo
niskiej produktywnoÊci, niedogodne i bardzo ryzykowne dla
hodowli drzew z powodu post´pujàcych zmian we w∏aÊciwoÊciach fizyko–chemicznych w murszejàcych glebach, osiadania z∏o˝a i stopniowego ods∏aniania szyj korzeniowych
drzew, podatnoÊci na wyrwanie przez silne wiatry wskutek
wytwarzania p∏askiego systemu korzeniowego, rozrywania
systemów korzeniowych przez osiadajàcy torf i in.
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Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedliska skrajnie wra˝liwe na zmiany warunków wodnych,
podniesienie trofii, eksploatacj´ torfu, zalesianie, intensywne wydeptywanie.
Zalecane metody ochrony
Uzyskanie efektu regeneracji roÊlinnoÊci torfowiskowej z regu∏y wymaga stymulacji procesu poprzez zabiegi ochrony
czynnej. Rodzaj i sposób ich przeprowadzenia musi byç
ka˝dorazowo opracowany dla konkretnego obiektu, na
podstawie jego aktualnej sytuacji hydrologicznej i stanu roÊlinnoÊci. Wymaga to wspó∏pracy hydrogeologa (lub hydrologa) i botanika dla realistycznego okreÊlenia stanu docelowego i sposobów jego uzyskania. Podstawà wszystkich
dzia∏aƒ jest maksymalne zabezpieczenie torfowiska przed
utratà wody poprzez odp∏yw i nadmiernà ewapotranspiracj´, a nast´pnie spowodowanie stopniowego podniesienie
lustra wody i jego stabilizacj´ w pobli˝u powierzchni. Poprawa bilansu wodnego mo˝liwa jest do osiàgni´cia poprzez
kaskadowe usytuowanie zastawek na rowach odwadniajacych i odtworzenie strefy okrajka, w której b´dzie si´ gromadziç nadmiar wody sp∏ywajàcej z torfowiska. W przypadku wkraczania drzew zalecane jest równoczeÊnie ich
usuni´cie, zw∏aszcza brzozy, która transpiruje znaczne iloÊci
wody. W przypadkach, gdy pi´trzenie jest niewystarczajàce,
a dodatkowo wierzchnia warstwa torfu jest silnie zmursza∏a
i opanowana przez k´py trz´Êlicy, we∏nianki pochwowatej
czy wrzos, zachodzi koniecznoÊç jej usuni´cia do g∏´bokoÊci w pobli˝u nowo ustabilizowanego lustra wody. Zabieg
ten jest nieodzowny ze wzgl´du na hydrofobowe w∏aÊciwoÊci murszu i rozpylonego humotorfu, które uniemo˝liwiajà
przesàczanie si´ wody opadowej i nasàczanie ni˝ej po∏o˝onych warstw. Usuwanie murszu nie mo˝e byç prowadzone
na du˝ych powierzchniach, gdy˝ kolonizacja ich przez roÊlinnoÊç jest powolna. Znacznie lepsze efekty mo˝na uzyskaç poprzez mozaikowy uk∏ad niewielkich poletek pozostawionych do samoistego zasiedlania przez gatunki torfowiskowe rosnàce na zaburzonym torfowisku lub – w przypadku ich braku – przez implantacj´ fragmentów darni
z gatunkami torfotwórczymi, zw∏aszcza k´pami torfowców.
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padku intensyfikowania osuszania z∏o˝a poprzez regularne czyszczenie i pog∏´bianie rowów oraz po serii bardzo suchych i ciep∏ych okresów wegetacyjnych na zboczach kopu∏ i wzd∏u˝ odÊwie˝onych rowów obserwowano gwa∏towne wydzielanie si´ sosny sadzonej oko∏o 150
lat temu. W nast´pnej kolejnoÊci inwazyjnie rozwija∏a si´
trz´Êlica modra Molinia caerulea. NiewyjaÊnione sà radykalne ró˝nice w wyst´powaniu w kolejnych sezonach
przygie∏ki bia∏ej Rhynchospora alba. Gatunek ten okresowo pojawia si´ w masowych iloÊciach w wype∏nionych
nagim torfem zag∏´bieniach na wierzchowinie kopu∏. Na
jednym z torfowisk odnotowano ca∏kowite wygini´cie
bagna zwyczajnego w przeciàgu oko∏o 15 lat, przy czym
gatunek ten miejscami wyst´powa∏ ∏anowo. Z kolei na
kopu∏ach w sàsiedztwie samorzutnie zarastajàcych rowów lub spi´trzeƒ wody po za∏o˝eniu zastawek nastàpi∏o wyraêne pobudzenie wzrostu, kwitnienia i owocowania we∏nianki pochwowatej, równoczeÊnie zahamowana
zosta∏a inwazja brzóz, a w dalszej kolejnoÊci nastàpi∏
ca∏kowity wypad drzew.
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Wody s∏odkie i torfowiska
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Rozrost tak wprowadzonych gatunków zale˝y nie tylko od
warunków wodnych, lecz równie˝ typologicznej zgodnoÊci
ods∏oni´tej warstwy torfu z wprowadzanà roÊlinnoÊcià wysokotorfowiskowà. Je˝eli zdj´cie przesuszonego torfu spowodowa∏o ods∏oni´cie warstw torfu o wyraênie wy˝szym odczynie i trofii, regeneracja roÊlinnoÊci wysokotorfowiskowej nie ma szans powodzenia.
Na torfowiskach z siecià drobnych wyrobisk poeksploatacyjnych regeneracja roÊlinnoÊci wysokotorfowiskowej,
a przynajmniej niektórych gatunków, zachodzi w dobrze
uwodnionych torfiankach do momentu wyroÊni´cia ponad
lustro wody. Polepszenie warunków takiej regeneracji i wyd∏u˝enie jej efektów mo˝na uzyskaç poprzez zdj´cie przesuszonych warstw torfu i usuni´cie drzew z grobli mi´dzy
wyrobiskami. Ca∏y materia∏ zdj´ty w ten sposób musi byç
usuni´ty poza obr´b torfowisk.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Ochrona biotopów istotnych dla flory i fauny torfowiskowej, zw∏aszcza ornitofauny, ochrona krajobrazu, regionalna i ponadregionalna ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej
na poziomie ponadgatunkowym.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat „ChoÊnickie Jeziorka”, rezerwat „Bielawa” – zbudowano cz´Êç zastawek na rowach. Odpowiedzialny za
ochron´ jest Wojewodzki Konsewator Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Pozosta∏oÊci du˝ych, ˝ywych torfowisk typu ba∏tyckiego
oraz znacznie liczniejszych mniejszych z∏ó˝ wymagajà kartograficznej inwentaryzacji, w celu uzupe∏niania wyrywkowych danych o aktualnym stanie ich szaty roÊlinnej. Pilna
inwentaryzacja tego typu powinna byç przeprowadzona na
torfowiskach Kotliny Orawsko–Nowotarskiej. Wszystkie wyniki powinny byç rejestrowane w specjalnej bazie danych,
która b´dzie podstawà ogólnokrajowych i regionalnych
dzia∏aƒ aktywnej ochrony.
Pojedyncze przyk∏ady rozpocz´tej renaturyzacji wskazujà,
˝e nawet po przeprowadzeniu najprostszych dzia∏aƒ
ochronnych, jak budowa zastawek pi´trzàcych wod´,
w stosunkowo krótkim czasie (po 2–3 latach) nast´puje poprawa stanu uwilgocenia torfowiska, zahamowanie zmian
degeneracyjnych roÊlinnoÊci i wyraêne objawy regeneracji
roÊlinnoÊci mszarnej. Pozytywne skutki uzyskano jednak

g∏ównie w miejscach, gdzie wczeÊniej by∏o sporzàdzone
geologiczno–hydrologiczne rozpoznanie terenu. Badania
naukowe zwiàzane z renaturyzacjà torfowisk wysokich powinny dotyczyç: 1) okreÊlenia bilansu wodnego torfowisk
wysokich w ró˝nych regionach ich wyst´powania i w odniesieniu do ró˝nych stanów dynamiczno–roÊlinnych, w których si´ znajdujà, 2) poszukiwania korelacji mi´dzy dynamikà kszta∏towania si´ wtórnych stosunków wodnych i reakcjà roÊlinnoÊci na torfowiskach poddanych zabiegom
ochrony czynnej, 3) tempem i kierunkiem rozwoju fitocenoz na regenerujàcych torfowiskach w zale˝noÊci od ich
stanu wyjÊciowego, 4) tempa regeneracji akrotelmu w skali d∏ugofalowej.

Monitoring naukowy
Monitoring powinien objàç nie tylko powierzchni´ poddanà bezpoÊrednim zabiegom, lecz i przyleg∏y do niej teren.
Na torfowiskach przewidzianych do regeneracji roÊlinnoÊci
oraz na tych, gdzie zabiegi w tym kierunku ju˝ trwajà, nale˝y za∏o˝yç sieç piezometrów do wieloletniej rejestracji
warunków wodnych. Piezometry powinny byç rozmieszczone wzd∏u˝ transektów obejmujàcych ca∏à szerokoÊç i d∏ugoÊç z∏o˝a obj´tego renaturyzacjà i koniecznie przyleg∏à
stref´ o szerokoÊci do 100 m, aby uzyskaç wiarygodne informacje o wp∏ywie zabiegów ochronnych na tereny sàsiednie. Pomiary nale˝y przeprowadzaç z cz´stotliwoÊcià
dwutygodniowà, a je˝eli to niemo˝liwe – miesi´cznà. Na linii transektów, przed rozpocz´ciem korekty warunków
wodnych i innych dzia∏aƒ trzeba skartowaç zasi´g poszczególnych typów roÊlinnoÊci, a w ich obr´bie wyznaczyç sta∏e powierzchnie do fitosocjologicznej dokumentacji roÊlinnoÊci. Zdj´cia nale˝y wykonywaç corocznie, ewentualnie
zmniejszyç cz´stotliwoÊç, je˝eli dzia∏ania obejmujà tylko
pi´trzenie wody, a roÊlinnoÊç nie wykazuje wyraênej i szybkiej reakcji. Wskazane jest zgromadzenie dokumentacji
w postaci historycznych zdj´ç lotniczych ca∏ego torfowiska
oraz wykonywanych na bie˝àco, a tak˝e jest wykonywanie
dokumentacji fotograficznej rejestrujàcej stany roÊlinnoÊci
w sàsiedztwie urzàdzeƒ pi´trzàcych oraz na sta∏ych powierzchniach i we wszystkich innych miejscach, gdzie nast´pujà skokowe, nieprzewidywane wczeÊniej zmiany w roÊlinnoÊci.
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