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Torfowiska przejÊciowe
i trz´sawiska (przewa˝nie
z roÊlinnoÊcià
z Scheuchzerio–Caricetea
nigrae)
Kod Physis: 54.5

A. Opis siedliska g∏ównego
typu

Definicja

Torfowiska rozwijajace si´ przy powierzchni oligo– do
mezotroficznych wód, o poÊrednim typie zasilania, tj.
korzystajàce z wody opadowej i w cz´Êci równie˝ pod-
ziemnej lub powierzchniowej, poroÊni´te przez ró˝no-
rodne torfotwórcze zbiorowiska roÊlinne, w formie ko∏y-
szàcych si´ na powierzchni wody ko˝uchów, p∏ywajàcych
dywanów (p∏a), trz´sawisk, zbudowanych przez Êrednio
wysokie i niskie turzyce, torfowce i mchy brunatne.

Charakterystyka

Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska pod wzgl´dem warun-
ków hydrologicznych, troficznych, charakteru roÊlinnoÊci
i stanu dynamicznego majà cechy poÊrednie mi´dzy typo-
wymi torfowiskami niskimi a torfowiskami wysokimi. Rozwi-
jajà si´ wsz´dzie tam, gdzie wskutek zaawansowania pro-
cesu akumulacji torfu nastàpi∏a cz´Êciowa izolacja po-
wierzchni torfowiska od wp∏ywu wód minerotroficznych
i w bilansie wodnym torfowiska istotne i coraz wi´ksze zna-
czenie majà wody pochodzenia atmosferycznego. Dociera-
jàce jeszcze do powierzchni torfowiska wody minerotroficz-
ne sà s∏abo ruchliwe lub stagnujà. Ich odczyn jest umiarko-
wanie lub silnie kwaÊny, a trofia niska lub bardzo niska. Po-

chodnà takich warunków jest dalsze pog∏´bianie si´ deficy-
tu soli mineralnych i równoczeÊnie wzrost zakwaszenia pod-
∏o˝a torfowego w toku dalszego rozwoju torfowiska. Siedli-
sko charakteryzuje si´ bardzo wysokim stopniem uwilgoce-
nia, najcz´Êciej jest przesycone wodà. Powstaje wskutek na-
turalnego lub przyspieszonego làdowienia zbiorników wod-
nych (odgórnego, rzadziej oddolnego). Torfowiska przej-
Êciowe stanowià odr´bne jednostki przestrzenne bardzo
ró˝nej wielkoÊci lub te˝ sà elementem w obr´bie wi´kszych
kompleksów torfowych, w tym torfowisk wysokich, gdzie
mogà zajmowaç stref´ okrajka lub obrze˝y zbiorników
wodnych w obr´bie wierzchowiny. W Polsce siedlisko wyst´-
puje g∏ównie w m∏odoglacjalnym krajobrazie w pó∏nocnej
cz´Êci ni˝u, zw∏aszcza na obszarach sandrowych, obfitujà-
cych w obni˝enia pochodzenia wytopiskowego, cz´Êciowo
wype∏nione wodà lub te˝ w ca∏oÊci wype∏nione torfem. Po-
dobne po∏o˝enie zajmuje w utworach morenowych. W gó-
rach torfowiska przejÊciowe wyst´pujà przede wszystkim
w Sudetach. Poza klasycznym po∏o˝eniem na obrze˝ach
drobnych zbiorników wodnych na torfowiskach subalpej-
skich w Karkonoszach i w Górach Izerskich wykszta∏ci∏y si´
równie˝ w pi´trze regla górnego i dolnego na ∏agodnych
zboczach (torfowiska przejÊciowe wiszàce) oraz na najni˝-
szych terasach nadzalewowych Izery i wi´kszych potoków
(torfowiska przejÊciowe dolin rzecznych). W Tatrach sà wy-
bitnie rzadkie i zajmujà znikomà powierzchni´, podobnie
jak w Bieszczadach, gdzie ograniczone sà do okrajków pa-
ru torfowisk wysokich. Na Podhalu ich resztki utrzymujà si´
przy lepiej zachowanych torfowiskach wysokich. Siedlisko
ma w zdecydowanej przewadze naturalnà genez´, mo˝e
jednak wykszta∏caç si´ w warunkach pó∏naturalnych jako
etap sukcesji w potorfiach.
Pod wzgl´dem fitocenotycznym torfowiska przejÊciowe
i trz´sawiska reprezentowane sa przez szereg zespo∏ów ro-
Êlinnych w postaci pozbawionych mikroreliefu, p∏askich
mszarów, zdominowanych przez 1–2 gatunki roÊlin naczy-
niowych i zwykle jeden gatunek torfowca. Cz´Êç fitocenoz
ma wybitnie pionierski charakter i postaç jedno– lub dwu-
gatunkowych agregacji wkraczajàcych na swobodnà po-
wierzchni´ wodnà. Wi´kszoÊç ma jednak stabilny charak-
ter, co powoduje, ˝e stadium torfowiska przejÊciowego wy-
kszta∏conego w wyniku naturalnych procesów mo˝e trwaç
dziesiàtki lub setki lat. Generalna zasada ochrony w takiej
sytuacji sprowadza si´ do zagwarantowania naturalnych
warunków wodnych i troficznych, które decydujà o stanie
dynamicznym fitocenoz torfowiska oraz kierunku i tempie
rozwoju ekosystemu torfowiskowego.

Podzia∏ na podtypy

Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska na terenie Polski wy-
kazujà ró˝nice co do warunków wyst´powania i sk∏adu ga-
tunkowego fitocenoz na obszarze ni˝u i gór. Wynikajà z te-
go równie˝ implikacje praktyczne, dotyczàce zasad ich

Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie z roÊlinnoÊcià
z Scheuchzerio–Caricetea nigrae)
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ochrony. Na tej podstawie w obr´bie typu wyró˝niono dwa
podtypy:
7140–1 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska
na ni˝u
7140–2 Górskie torfowiska przejÊciowe
i trz´sawiska

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej

Klasa Scheuchzerio–Caricetea nigrae zbiorowiska torfo-
wisk niskich, przejÊciowych i dolinek na torfowiskach
wysokich

Rzàd Scheuchzerietalia palustris torfotwórcze zbiorowiska
torfowisk przejÊciowych i dolinek na torfowiskach wysokich

Zwiàzek Rhynchosporion albae mszary przejÊciowo-
torfowiskowe i dolinkowe

Zespó∏ Caricetum limosae mszar dolinkowy z tu-
rzycà bagiennà

Podzespo∏y: 
Caricetum limosae typicum
Caricetum limosae sphagnetosum fallacis

Zespó∏ Rhynchosporetum albae mszar przygie∏kowy
Podzespo∏y:
Rhynchosporetum albae typicum
Rhynchosporetum albae sphagnetosum maji
Rhynchosporetum albae sphagnetosum
fallacis
Rhynchosporetum albae cladopodielleto-
sum fluitanstis

Zespó∏ Eriophoro angustifolii–Sphagnetum re-
curvi* zespó∏ we∏nianki wàskolistnej i torfowca
koƒczystego

Zwiàzek Caricion lasiocarpae zbiorowiska wàskolist-
nych turzyc na silnie kwaÊnych torfowiskach przejÊcio-
wych, o subborealnym typie rozmieszczenia

Zespó∏ Caricetum lasiocarpae zespó∏ turzycy 
nitkowatej

Podzespo∏y:
Caricetum lasiocarpae typicum
Caricetum lasiocarpae sphagnetosum fallacis
Caricetum lasiocarpae campylietosum stellati

Zespó∏ Caricetum rostratae zespó∏ turzycy dziób-
kowatej (w tym podzespó∏ ze Sphagnum fallax =
Carici rostratae–Sphagnetosum apiculati,
w polskiej literaturze cz´sto podawany jako Spha-
gno–Caricetum rostratae, z podzespo∏ami:
Sphagno–Caricetum rostratae typicum,
Sphagno–Caricetum rostratae sphagnetosum
riparii, Sphagno–Caricetum rostratae spha-
gnetosum fallacis, a tak˝e zespó∏ Carici rostra-
tae–Drepanocladetum fluitantis*)
Zespó∏ Junco filiformis–Sphagnetum recurvi*
zespó∏ situ cienkiego
Zespó∏ Caricetum diandrae zespó∏ turzycy ob∏ej

Podzespo∏y: Caricetum diandrae typicum
Caricetum diandrae paludelletosum
Caricetum diandrae scorpidietosum

Zespo∏y: 
Caricetum chordorrhizae zespó∏ turzycy stru-
nowej
Caricetum heleonastes zespó∏ turzycy torfowej

Rzàd Caricetalia nigrae kwaÊne m∏aki niskoturzycowe
Zwiàzek Caricion nigrae kwaÊne m∏aki niskoturzycowe

Zespo∏y: 
Calamagrostietum neglectae *zespó∏ trzcin-
nika prostego
Carici echinatae–Sphagnetum *zespó∏ turzy-
cy gwiazdkowatej
Caricetum nigrae (subalpinum) zespó∏ turzy-
cy pospolitej
Carici canescentis–Agrostietum caninae
kwaÊna m∏aka

Poza systemem
Zbiorowisko z Calla palustris zbiorowisko
z czermienià b∏otnà
Zbiorowisko z Menyanthes trifoliata zbiorowi-
sko z bobrkiem trójlistkowym
Zbiorowisko z Comarum palustre zbiorowisko
z siedmiopalecznikiem b∏otnym

* zespo∏y niewymienione w opracowaniu W. Matuszkiewi-
cza (2001)
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B. Opis podtypów

Torfowiska przejÊciowe
i trz´sawiska na ni˝u
Kod Physis: 54.5

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska wyst´pujà: 1) w zato-
kach lub wokó∏ oligo–, oligo–mezo– i mezotroficznych
zbiorników wodnych z wodà stagnujacà lub w bardzo s∏a-
bym stopniu ruchliwà, 2) w formie swobodnie p∏ywajàcych
wysp w tych zbiornikach, 3) w bezodp∏ywowych obni˝e-
niach terenu ca∏kowicie wype∏nionych torfem, z poziomem
wody tu˝ przy p∏askiej powierzchni, okresowo powy˝ej niej,
4) w zatorfionych obni˝eniach z zachowanà soczewkà wo-
dy zamkni´tà wskutek odgórnego làdowienia jezior, 5)
w podtopionej strefie okrajkowej torfowisk wysokich, 6) na
wierzchowinach torfowisk wysokich na obrze˝ach dystro-
ficznych jeziorek, tzw. tobo∏ków i innych podobnych zbior-
ników, 7) w nieckach dawniej zaj´tych przez jeziora, w któ-
rych obni˝ony zosta∏ poziom wody, lecz przynajmniej okre-
sowo jej lustro wyst´puje ponad dnem jeziora. Siedlisko
mo˝e mieç tak˝e wtórny charakter i wyst´powaç w bardzo
dobrze uwodnionych potorfiach. W klasycznej formie ro-
ÊlinnoÊç tego typu torfowisk tworzà zbiorowiska emersyjne,
dostosowujàce si´ do aktualnego poziomu wody. Budujà-
ce je roÊliny zakorzenione sà w przewodnionej warstwie
powierzchniowej, która pod naciskiem silnie ugina si´ i fa-
luje, mo˝e nawet ulec przerwaniu. Siedlisko zasilane jest
w ró˝nej proporcji przez wody opadowe i wody powierzch-
niowe, czasem równie˝ podpowierzchniowe. Pod wzgl´-
dem zasobnoÊci w biogeny jest to siedlisko oligo–, oligo-
mezotroficzne i mezotroficzne, odczyn wód i torfu jest sil-
nie kwaÊny do s∏abo kwaÊnego. We wszystkich przypad-
kach stanowi ono element kompleksu przestrzennego,
w sk∏ad którego wchodzi albo zbiornik wodny, teren ba-
gienny i rozwijajàce si´ torfowisko zró˝nicowane pod
wzgl´dem ekologicznym i roÊlinnym, albo tylko obszar ba-
gienny i torfowisko, które tak˝e nie jest w pe∏ni jednorod-
nym uk∏adem przyrodniczym.

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
RoÊlinnoÊç torfowisk przejÊciowych i trz´sawisk jest bardzo
zró˝nicowana florystycznie, ale wspólnà cechà fitocenoz jest
dwuwarstwowa struktura, na którà sk∏adajà si´ warstwa
mszysta i zielna; gatunki drzewiaste przy sta∏ych warunkach
wodnych mogà osiedlaç si´ tylko sporadycznie i na krótki
czas. Warstw´ mszystà budujà albo torfowce (wy∏àcznie lub
w przewadze), i wtedy najcz´Êciej jest ona bardzo zwarta,
albo mchy w∏aÊciwe, których udzia∏ mo˝e byç bardzo zró˝-
nicowany. Warstwa ta jest spajana przez k∏àcza i korzenie

roÊlin naczyniowych, których zwarcie mo˝e byç bardzo ró˝-
ne, nawet od 5 do 90%. Najcz´Êciej sà to zbiorowiska
skrajnie ubogie florystycznie, rzadko liczba gatunków
w p∏acie przekracza 20. Zarówno w warstwie zielnej, jak
i mszystej zaznacza si´ dominacja 1,2 gatunków. Powodu-
je to, ˝e fitocenozy majà wyglàd: 1) p∏askiego, dywanowe-
go mszaru torfowcowego z nielicznymi gatunkami z grupy
turzycowatych o niskim wzroÊcie (np. we∏nianki wàskolistnej
Eriophorum angustifolium, przygie∏ki bia∏ej Rhynchospora
alba, turzycy dzióbkowatej Carex rostrata, turzycy nitkowa-
tej Carex lasiocarpa), 2) turzycowiska z torfowcami, 3) me-
chowiska z turzycami, 4) turzycowiska ze znaczà domieszkà
roÊlin dwuliÊciennych, np. pi´ciopalecznika b∏otnego Co-
marum palustre, bobrka trójlistkowego Menyanthes trifolia-
ta, 5/ unoszàcego si´ na powierzchni wody, s∏abo splàta-
nego ko˝ucha pionierskich gatunków wkraczajàcych na
otwarte lustro wody, jak czermieƒ b∏otna Calla palustris, bo-
brek trójlistkowy, pi´ciopalecznik b∏otny.

Reprezentatywne gatunki
*Turzyca bagienna Carex limosa, *turzyca nitkowa-
ta Carex lasiocarpa, *turzyca dwupr´cikowa Carex
diandra, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, *turzyca
dzióbkowata Carex rostrata, turzyca skàpokwiatowa
Carex pauciflora (tylko w NE cz´Êci ni˝u), czermieƒ b∏ot-
na Calla palustris, pi´ciopalecznik b∏otny Comarum
palustre, *przygie∏ka bia∏a Rhynchospora alba,
*we∏nianka wàskolistna Eriophorum angustifolium,
we∏nianeczka alpejska Baeothryon alpinum, *bagnica zwy-
czajna Scheuchzeria palustris, rosiczka d∏ugolistna Drosera
anglica, rosiczna okràg∏olistna Drosera rotundifolia, skrzyp
bagienny Equisetum fluviatile, trzcinnik prosty Calama-
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Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie z roÊlinnoÊcià
z Scheuchzerio–Caricetea nigrae)

grostis stricta, Sphagnum cuspidatum, S. fallax, S.
majus, S. contortum, S. angustifolium, S. riparium, S.
flexuosum, S. teres, Scorpidium scorpioides, Drepanocladus
revolvens, Calliergon giganteum, Calliergon stramineum,
Campylium stellatum, Bryum pseudotriquetrum, Paludella
squarrosa.
* gatunki dominujàce i jednoczeÊnie charakterystyczne z fi-
tosocjologicznego punktu widzenia.

Odmiany
Na ni˝u siedlisko reprezentowane jest przez co najmniej
9 zespo∏ów roÊlinnych i bardzo liczne podzespo∏y i wa-
rianty oraz przez kilka skàpogatunkowych zbiorowisk.
Nale˝y przyjàç, ˝e nie jest to pe∏na gama odmian siedli-
ska, gdy˝ roÊlinoÊç torfowisk przejÊciowych wymaga
w dalszym ciàgu badaƒ terenowych oraz generalnej re-
wizji materia∏u w aspekcie ekologiczno–florystycznym
i geograficznym. Najwa˝niejszymi odmianami sà w gru-
pie silnie kwaÊnych dywanowych mszarów zespo∏y Cari-
cetum limosae (z udzia∏em bagnicy zwyczajnej Scheuch-
zeria palustris lub bez tego gatunku) i Rhynchosporetum
albae, a w grupie trz´sawiskowych zespo∏ów, na nieco
mniej kwaÊnym pod∏o˝u, Caricetum lasiocarpae i Carice-
tum diandrae, a tak˝e znacznie rzadszy od obu poprzed-
nich Caricetum chordorrhizae.

Mo˝liwe pomy∏ki
Florystycznie poszczególne odmiany siedliska nawiàzujà
do: 1) zbiorowisk dolinkowych na ˝ywych torfowiskach wy-
sokich, które jednak zawsze wyst´pujà w kompleksie ze
zbiorowiskami k´powymi (*7110), 2) zasadowych (alkali-
troficznych) torfowisk soligenicznych przep∏ywowych, które
zasilane sà wy∏àcznie przez wody podziemne, cz´sto za-
sobne w wapƒ i poroÊni´te przez emersyjne mechowiska,
rozmieszczone w ponadzalewowej cz´Êci dolin rzecznych
(7230), 3) kwaÊnych mechowisk i turzycowisk zasilanych
przez wody gruntowe, 4) bagiennych zbiorowisk wysokotu-
rzycowych, które jednak w zdecydowanej wi´kszoÊci wyst´-
pujà na siedliska eu– i mezotroficznych w strefie zalewów
wysokich i Êrednich, 5) zbiorowisk mszarnych, które po-
wstajà w obni˝eniach na pod∏o˝u nagiego kwaÊnego torfu
(7150).

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Rhynchosporion albae
Zespó∏ Caricetum limosae mszar dolinkowy z turzy-
cà bagiennà

Podzespo∏y: Caricetum limosae typicum
Caricetum limosae sphagnetosum fallacis

Zespó∏ Rhynchosporetum albae mszar przygie∏kowy
Podzespo∏y: Rhynchosporetum albae typicum
Rhynchosporetum albae sphagnetosum maji
Rhynchosporetum albae sphagnetosum 
fallacis

Rhynchosporetum albae cladopodielletosum
fluitanstis

Zespó∏ Eriophoro angustifolii–Sphagnetum
recurvi zespó∏ we∏nianki wàskolistnej i torfowca
koƒczystego

Zwiàzek Caricion lasiocarpae
Zespó∏ Caricetum lasiocarpae zespó∏ turzycy 
nitkowatej

Podzespo∏y: Caricetum lasiocarpae typicum
Caricetum lasiocarpae sphagnetosum fallacis
Caricetum lasiocarpae campylietosum stellati

Zespó∏ Caricetum rostratae zespó∏ turzycy dzióbko-
watej (w tym podzespó∏ ze Sphagnum fallax = Cari-
ci rostratae–Sphagnetosum apiculati, w polskiej
literaturze cz´sto podawany jako Sphagno–Carice-
tum rostratae
Zespó∏ Caricetum diandrae zespó∏ turzycy ob∏ej

Podzespo∏y: Caricetum diandrae typicum
Caricetum diandrae paludelletosum
Caricetum diandrae scorpidietosum

Zespó∏ Caricetum chordorrhizae zespó∏ turzycy
strunowej
Zespó∏ Caricetum heleonastes zespó∏ turzycy torfowej

Zwiàzek Caricion nigrae
Zespó∏ Calamagrostietum neglectae* zespó∏
trzcinnika prostego
Zespó∏ Carici canescentis–Agrostietum caninae
kwaÊna m∏aka

Poza systemem
Zbiorowisko z Calla palustris zbiorowisko z czer-
mienià b∏otnà
Zbiorowisko z Menyanthes trifoliata zbiorowisko
z bobrkiem trójlistkowym
Zbiorowisko z Comarum palustre zbiorowisko
z siedmiopalecznikiem b∏otnym

* zespo∏y nie wymienione w opracowaniu W. Matuszkiewi-
cza (2001)

Dynamika roÊlinnoÊci

Dynamika spontaniczna
Fitocenozy o naturalnej genezie, stabilne, ewoluujà bardzo
wolno wraz ze starzeniem si´ i làdowieniem zbiorników
wodnych, zbiorowiska w potorfiach sà mniej trwa∏e.

Dynamika powiàzana z dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka
Obni˝enie poziomu wody, w zale˝noÊci od skali zmiany,
przyspiesza sukcesj´ i zmiany w fitocenozach w kierunku za-
niku gatunków wymagajàcych znaczego zanurzenia w wo-
dzie, zwierania si´ warstwy zielnej, wkraczania gatunków
wysokotorfowiskowych, roÊlinnoÊci krzewistej i drzewiastej.
Tempo i kierunki tych zmian sà bardzo s∏abo rozpoznane.
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce

Siedlisko zawsze stanowi element z∏o˝onego uk∏adu, sk∏a-
dajacego si´ z regu∏y z siedlisk wodnych, wodno–ziemnych
i ziemnych. Mo˝e si´ bezpoÊrednio kontaktowaç ze zbiorni-
kami oligotroficznymi, dystroficznymi (3160), mezotroficz-
nymi, jeziorami lobeliowymi (3110), wilgotnymi wrzosowi-
skami (4110), zbiorowiskami kompleksu k´pkowo–dolin-
kowego na wierzchowinach torfowisk wysokich (*7110), ini-
cjalnymi postaciami boru bagiennego (*91D0–2), zasado-
wymi torfowiskami êródliskowymi i przep∏ywowymi (7230),
inicjalnymi postaciami kwaÊnego olsu, mezotroficznymi,
kwaÊnymi szuwarami wielkoturzycowymi.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko szczególnie cz´ste w pó∏nocnej cz´Êci Polski. Naj-
wi´ksza koncentracja w rejonach wyst´powania wytopisk
w krajobrazie sandrowym (Pojezierze Bytowskie, Bory Tu-
cholskie, Pojezierze Drawskie, Równina Charzykowska,
Puszcza Augustowska), stosunkowo rzadsze w krajobrazie
morenowym. Na Pojezierzu ¸´czyƒsko–W∏odawskim doÊç
cz´ste, w pozosta∏ej cz´Êci ni˝u i pasie wy˝yn rozproszone.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Siedlisko w skali kraju zajmuje znikomà powierzchni´, na
poszczególnych stanowiskach area∏ fitocenoz wynosi od kil-
kudziesi´ciu do kilkuset m2, rzadziej jest wi´kszy. Nale˝y do
grupy siedlisk skrajnych, dost´pnych tylko dla nielicznej
grupy gatunków o wàskiej skali ekologicznej. Siedlisko tor-
fotwórcze, element kompleksów przestrzennych na pozio-
mie krajobrazowym, miejsce wyst´powania gatunków rzad-
kich, chronionych, zagro˝onych, w tym z Polskiej Czerwonej
Ksiegi (turzycy bagiennej Carex limosa, turzycy strunowej
Carex chordorrhiza, wàtlika b∏otnego Hammarbya paludo-
sa, we∏nianeczki alpejskiej Baeotryon alpinum, chamedafne

pó∏nocnej Chamaedaphne calyculata, brzozy kar∏owatej
Betula nana – na jedynym stanowisku na ni˝u), gatunków
reliktowych we florze kraju, rosnàcych na skraju geograficz-
nego zasi´gu lub na oderwanych stanowiskach.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Sierpowiec b∏yszczàcy Drepanocladus vernicosus, poten-
cjalnie Saxifraga hirculus, parz´chlin d∏ugoszczecinowy
Meesia longiseta.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Bocian czarny Ciconia nigra, ˝uraw Grus grus, gado˝er
Circaetus gallicus, zielonka Porzana parva.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Niezaburzone warunki wodne i troficzne stwarzajà opty-
malne mo˝liwoÊci d∏ugotrwa∏ego wyst´powania i rozwoju
fitocenoz.

Inne obserwowane stany
Osiadanie p∏a mszarnego w wyniku obni˝enia poziomu
wody, powstawanie klifowych uskoków na granicy torfu
wysokiego i mszarnego p∏a, wkraczanie pojedynczych
drzew, rozwój k´p Eriophorum vaginatum, ca∏kowite znisz-
czenie p∏a mszarnego wskutek wapnowania i nawo˝enia
zbiornika oligotroficznego

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Siedlisko ust´pujàce wskutek 1) dawnych i kontynuowa-
nych prac melioracyjnych do celów gospodarki leÊnej i ∏à-
karskiej, 2) eutrofizujàcych zmywów w krajobrazie rolni-
czym, 3) lokalnego wprowadzania Êcieków i innych zanie-
czyszczeƒ bytowych, 4) prób uproduktywnienia ma∏ych
zbiorników wodnych lub przystosowania fragmentów silnie
podtopionego okrajka do hodowli ryb, 5) zasypywania
gruzem i innymi odpadami w sàsiedztwie rozbudowujà-
cych si´ miejscowoÊci lub skupisk domków letniskowych.
Wzgl´dnie dobrze zachowane w otoczeniu leÊnym, chocia˝
i tam zredukowane w wyniku powi´kszania terenu pod
uprawy drzew. Dok∏adny bilans zmian przestrzennych i ja-
koÊciowych trudny do stwierdzenia z powodu wy∏àcznie
sporadycznych obserwacji, a tak˝e bie˝àcych zmian wyni-
kajàcych z odst´powania od ekstensywnego wykorzystywa-
nia cz´Êci terenów podmok∏ych.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Pod wzgl´dem gospodarczym siedlisko ca∏kowicie niepro-
duktywne.
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Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wybitnie wra˝liwe na zmiany stosunków wodnych
i troficznych, zanieczyszczenia chemiczne, zmiany odczy-
nu, wydeptywanie.

Zalecane metody ochrony
Podstawowà, a zarazem optymalnà metodà ochrony jest
zachowanie naturalnego poziomu wody, a je˝eli zosta∏ on
obni˝ony, to przywrócenie do stanu pierwotnego lub mak-
symalnie mu bliskiego. Istotna jest przy tym analiza warun-
ków hydrologicznych ca∏ego uk∏adu przestrzennego, które-
go cz´Êcià jest torfowisko przejÊciowe, i kompleksowa
ochrona tego uk∏adu. W przypadku mszarów i trz´sawisk
wokó∏ zbiorników wodnych, wype∏nionych torfem ma∏ych
torfowisk kot∏owych, trz´sawisk w misach pojeziornych,
z których odprowadzono sztucznie cz´Êç wody, usilnie za-
leca si´ stopniowe jej podpi´trzanie poprzez zasypanie ro-
wów, budow´ zastawek i przetamowaƒ utrudniajàcych lub
uniemo˝liwiajàcych dalszy odp∏yw (ten aspekt ÊciÊle wià˝e
si´ z odbudowà zniszczonej retencji). W miejscach udo-
st´pnionych np. do celów edukacyjnych lub po∏owu ryb
bezwzgl´dnie konieczne sà k∏adki zabezpieczajàce przed
wydeptywaniem. W otoczeniu Êródpolnym zaleca si´ za-
chowanie na mineralnym brzegu torfowiska kilkumetrowe-
go pasa wy∏àczonego z orki (np. o charakterze u˝ytku zie-
lonego, co jest powszechnie praktykowane w tradycyjnej
gospodarce rolnej np. na Pojezierzu Kaszubskim). W po∏o-
˝eniach ÊródleÊnych zaleca si´ nieprzeprowadzanie zr´-
bów zupe∏nych w bezpoÊredniej zlewni torfowiska oraz nie
zrzucanie na jego powierzchni´ ga∏´zi i Êci´tych drzew.
W ka˝dym przypadku torfowisko powinno byç zabezpie-
czone przed sk∏adowaniem Êmieci i odpadów bytowych,
w przypadku gruntów prywatnych, w miar´ mo˝liwoÊci,
równie˝ przed radykalnà zmianà sposobu u˝ytkowania,
np. jako miejsca hodowli ryb.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàc na sposób
ochrony
Stanowiska chronionych i zagro˝onych gatunków roÊlin
i zwierzàt, ochrona krajobrazu, ochrona jezior lobeliowych.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Siedlisko chronione jest m.in. w Drawieƒskim Parku Naro-
dowym, Parku Narodowym Borów Tucholskich, Wigierskim
Parku Narodowym, doÊç licznych rezerwatach w parkach
krajobrazowych: Drawskim, Doliny S∏upi, Kaszubskim,

Wdzydzkim, Zaborskim, Bory Tucholskie oraz w rezerwa-
tach poza parkami. Prowadzona jest ochrona bierna,
w pojedynczych przypadkach równie˝ czynna (np. rezer-
waty LeÊne Oczko, Kurze Grz´dy, Jeziorka ChoÊnickie), po-
legajàca na blokadzie odp∏ywu wód z dystroficznych zbior-
ników i stopniowym, samoczynnym podnoszeniu si´ p∏a
torfowcowego. W niektórych rezerwatach i u˝ytkach ekolo-
gicznych, poprzez samo ich utworzenie, zabezpieczony jest
równie˝ proces regeneracji mszarów dywanowych i msza-
rów przejÊciowotorfowiskowych w dawnych potorfiach.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Ogólne rozmieszczenie torfowisk przejÊciowych i trz´sa-
wisk jest rozpoznane, natomiast w dalszym ciàgu powin-
ny byç rejestrowane wszystkie niewielkie i dobrze zacho-
wane obiekty z tej grupy, gdy˝ ich rzeczywista liczba, za-
g´szczenie, aktualny stan roÊlinnoÊci i zagro˝enia sà bar-
dzo s∏abo udokumentowane. Konieczne jest zintensyfiko-
wanie badaƒ nad zró˝nicowaniem, ekologià i syntakso-
nomià fitocenoz ze zwiàzku Caricion lasiocarpae, które
odznaczajà si´ bardzo du˝ym wewn´trznym zró˝nicowa-
niem w obr´bie zespo∏ów, a ponadto wymagajà rewizji
chorologicznej, uwzgl´dniajàcej zasadniczà odr´bnoÊç
geobotanicznà pó∏nocno–wschodniej cz´Êci Polski w sto-
sunku do pozosta∏ej cz´Êci ni˝u.

Monitoring naukowy

Monitoringiem nale˝y objàç:
1. torfowiska przejÊciowe po∏o˝one na wybranych obsza-

rach u˝ytkowanych rolniczo (co 5 lat rejestracja  stanu
roÊlinnoÊci, zawartoÊci biogenów, odczynu) ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem obiektów otoczonych przez pola
intensywnie u˝ytkowane,

2. area∏, jaki zajmujà torfowiska przejÊciowe w ró˝nych
typach krajobrazu i o ró˝nym typie zagospodarowania
przestrzennego (rejestracja co 5 lat na podstawie zdj´ç
lotniczych), z uwzgl´dnieniem obszarów leÊnych, u˝yt-
kowanych rolniczo, nieleÊnych wy∏àczonych z u˝ytko-
wania rolniczego, po∏o˝onych w strefie intensyswnej
zabudowy rekreacyjnej, wiejskiej i miejskiej.

Bibliografia

Por. opis siedliska g∏ównego typu.

Maria Herbichowa

Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie z roÊlinnoÊcià
z Scheuchzerio–Caricetea nigrae)
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Górskie torfowiska 
przejÊciowe i trz´sawiska
Kod Physis: 54.5

Cechy diagnostyczne

Cechy obszaru
Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska w górach wyst´pujà na
znikomo ma∏ych powierzchniach. Stosunkowo najwi´kszy
area∏ majà w Sudetach, które pod wzgl´dem ogólnego wy-
st´powania torfowisk wyraênie odbiegajà od pozosta∏ych
pasm górskich i obszaru Podhala (Kotliny Orawsko–Nowo-
tarskiej) . W klasycznej postaci, tzn. uginajàcych si´ mszarów
towarzyszàcych zbiornikom wodnym, sà niezwykle rzadkie:
wokó∏ Toporowego Stawu w Tatrach oraz w obr´bie niewiel-
kich stawków na subalpejskich torfowiskach w Karkonoszach
i w Górach Izerskich. Nieco cz´Êciej towarzyszà torfowiskom
wysokim lub sà elementem w granicach innych typów torfo-
wisk. Jako sk∏adniki kompleksu wysokotorfowiskowego wy-
st´pujà g∏ównie w strefie okrajka (o ile taki jest wykszta∏cony).
Tak jest na pojedynczych torfowiskach w Bieszczadach, torfo-
wisku Bór na Czerwonem ko∏o Nowego Targu, obrze˝ach
torfowisk subalpejskich (chocia˝ ta grupa torfowisk nie ma
klasycznie wykszta∏conej kopu∏y i równie˝ pod innymi wzgl´-
dami odbiega od typowych torfowisk wysokich). Poza torfo-
wiskami wysokimi tworzà enklawy w granicach torfowisk wi-
szàcych (soligenicznych), które rozwijajà si´ na zboczach wie-
lu pasm sudeckich, a tak˝e na terasach zalewowych w doli-
nach rzecznych Gór Izerskich. Pod wzgl´dem warunków hy-
drologicznych, trofii i odczynu majà analogiczne parametry,
jak torfowiska przejÊciowe na ni˝u, z tà uwagà, ˝e w Karko-
noszach i Górach Izerskich, nawet je˝eli dochodzà do nich
bardziej ruchliwe wody, to zawartoÊç soli mineralnych w tych
wodach jest tak niska, ˝e siedliska klasyfikowane sà jako
skrajnie lub umiarkowanie oligominerotroficzne.

Fizjonomia i struktura zbiorowiska
RoÊlinnoÊç górskich torfowisk przejÊciowych fizjonomicznie jest
taka sama jak na ni˝u. Fitocenozy budowane sà przede wszyst-
kim przez wybitnie higrofilne torfowce (rzadziej mchy w∏aÊci-
we), w znacznej cz´Êci zanurzone w wodzie i tworzàce zwartà
warstw´ mszystà. RoÊliny zielne z regu∏y rosnà luêniej i sà to
zw∏aszcza niskie turzyce, jak turzyca dzióbkowata Carex rostra-
ta, turzyca bagienna Carex limosa, turzyca pospolita Carex ni-
gra, ponadto we∏nianka wàskolistna Eriophorum angustifolium
i sit cienki Juncus filiformis. W p∏atach wyst´puje z regu∏y tylko
kilka gatunków, z których obficiej w ka˝dej z warstw roÊnie 1–2.

Reprezentatywne gatunki
*Turzyca dzióbkowata Carex rostrata, *turzyca ba-
gienna Carex limosa, *turzyca pospolita Carex ni-
gra, *turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, *we∏-
nianka wàskolistna Eriophorum angustifolium, *sit
cienki Juncus filiformis, *Sphagnum fallax, *Spha-

gnum riparium, *Sphagnum lindbergii, *Drepanoc-
ladus fluitans, Calliergon sarmentosum.
* gatunki dominujàce, a zarazem charakterystyczne z fito-
socjologicznego punktu widzenia

Odmiany
Siedlisko jest reprezentowane przez 10 zespo∏ów, z których
charakterystyczne dla Karkonoszy sà: Sphagno dusenii-
–Caricetum limosae i Sphagno lindbergii–Caricetum limo-
sae, Carici rostratae–Drepanocladetum fluitantis, dla Kar-
konoszy i Gór Izerskich Junco filiformis–Sphagnetum recu-
rvi, Calliergo sarmentosi–Eriophoretum angustifolii i Cari-
cetum nigrae subalpinum. Pozosta∏e zespo∏y, zw∏aszcza
Sphagno–Caricetum rostratae i Eriophoro angustifolii-
–Sphagnetum recurvi, wyst´pujà we wszystkich pasmach
górskich oraz na Podhalu.

Mo˝liwe pomy∏ki
W po∏o˝eniu okrajkowym siedlisko bardzo dobrze wyodr´bnia-
jàce si´ od kopu∏ torfowisk wysokich, natomiast na ich wierzcho-
winach mo˝e byç mylone z dolinkami lub zbiorowiskami na na-
gim torfie (7150), w których wyst´pujà cz´Êciowo te same ga-
tunki roÊlin (Carex limosa, Rhynchospora alba, Sphagnum spp.).
Na torfowiskach stokowych i po∏o˝eniach dolinnych w Sudetach
siedlisko dobrze odcina si´ od zbiorowisk ze Êwierkiem.

Identyfikatory fitosocjologiczne

Zwiàzek Rhynchosporion albae
Zespo∏y: Caricetum limosae (=Sphagno dusenii-
–Caricetum limosae i Sphagno lindbergii–Cari-
cetum limosae) mszar dolinkowy z turzycà bagiennà
Eriophoro angustifolii–Sphagnetum recurvi ze-
spó∏ we∏nianki wàskolistnej i torfowca koƒczystego

Zwiàzek Caricion lasiocarpae
Zespo∏y: Caricetum lasiocarpae zespó∏ turzycy 
nitkowatej
Caricetum rostratae (=Carici rostratae–Drepanoc-
ladetum fluitantis oraz Sphagno–Caricetum rostra-
tae) zespó∏ turzycy dzióbkowatej
Junco filiformis–Sphagnetum recurvi zespó∏ situ
cienkiego
Caricetum diandrae zespó∏ turzycy ob∏ej

Zwiàzek Caricion nigrae
Zespo∏y: Carici echinatae–Sphagnetum zespó∏
turzycy gwiazdkowatej
Caricetum nigrae (subalpinum) zespó∏ turzycy pospolitej
Carici canescentis–Agrostietum caninae kwaÊna m∏aka

Dynamika roÊlinnoÊci

Spontaniczna
Naturalne tempo zmian wynikajàce z narastania torfu i kszta∏-
towania si´ nowych warunków ekologicznych w fitocenozach
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przejÊciowotorfowiskowych jest bardzo wolne. Mo˝e ono zo-
staç zdynamizowane gdy na pochy∏ych terenach górskich na-
stàpi bardziej drastyczna zmiana w hydrologii, np. wskutek
przemieszczenia si´ cz´Êci z∏o˝a w ni˝sze po∏o˝enie czy te˝
iloÊci wód zasilajàcych torfowisko znacznie zmniejszajàcy lub
zwi´kszajacy.
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià ludzkà
Najbardziej widoczne zmiany stanu torfowisk przejÊciowych
widoczne sà w Górach Izerskich, gdzie wskutek wieloletnich
odwodnieƒ, pozyskiwania torfu i sadzenia Êwierka naturalna
roÊlinnoÊç ustàpi∏a na rzecz zbiorowisk ∏àkowych oraz Êwier-
czyn. Równie˝ w innych po∏o˝eniach siedliska te ginà, np.
w strefie okrajka cz´Êci torfowisk wysokich w Bieszczadach,
gdzie zosta∏y przekszta∏cone w zbiorowiska ∏àkowe, czy na
obrze˝ach torfowisk w Kotlinie Orawsko–Nowotarskiej. Ge-
neralnie jakakolwiek ingerencja w ten typ siedliska powodu-
je jego reakcj´ w postaci ustàpienia roÊlinnoÊci torfotwórczej,
spowolnienia lub zahamowania akumulacji torfu.

Siedliska przyrodnicze zale˝ne 
lub przylegajàce

Torfowiska przejÊciowe w warunkach górskich zawsze wbudo-
wane sà w wi´ksze struktury bagienne, np. torfowiska wysokie
˝ywe (*7110) lub zdegenerowane, lecz zdolne do regeneracji
(7120), w Sudetach w podmok∏e i bagienne bory Êwierkowe
(*91D0–4) lub soligeniczne torfowiska stokowe, na Podhalu
w górskie torfowiska z sosnà b∏otnà (*91D0–3), w Bieszcza-
dach w bagienny bór sosnowy (*91D0–2). Fitocenozy wyst´pu-
jàce w okrajkach mogà przylegaç do wilgotnych ∏àk i pastwisk.

Rozmieszczenie geograficzne 
i mapa rozmieszczenia

Siedlisko w najwi´kszym zakresie wyst´puje w Sudetach (Kar-
konosze, Góry Izerskie, Góry Sto∏owe, Góry Bystrzyckie, Ma-
syw Ânie˝nika, fragmentarycznie w Górach Orlickich). Zniko-
my area∏ ma w Tatrach, na Podhalu i w Bieszczadach.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Jako integralne cz´Êci ekosystemów torfowiskowych i torfo-
wiskowych kompleksów przestrzennych torfowiska przej-
Êciowe w∏àczone sà w system hydrologiczny ka˝dego
z nich, a tym samym pe∏nià rol´ retencyjnà wody, jak rów-
nie˝ materii organicznej jakà jest torf. Zatrzymywanie wo-
dy i spowalnianie jej sp∏ywu na terenach pochy∏ych, zasi-
lanie cieków, ma decydujàce znaczenie dla dynamiki zja-
wisk hydrologicznych w zlewniach górskich, a poÊrednio –
na terenach ni˝ej po∏o˝onych. Tej funkcji nie jest w stanie
zastàpiç ˝aden sztuczny system retencji. W aspekcie biolo-
gicznym torfowiska te w znaczàcy sposób podnoszà ró˝no-
rodnoÊç na poziomie ponadgatunkowym w krajobrazach
górskich, gdzie z natury udzia∏ ekosystemów torfowisko-
wych jest na ogó∏ niewielki lub minimalny, jak np. w Ta-
trach i Bieszczadach.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy 
Siedliskowej
Brak.

Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko

Stany uprzywilejowane
Fitocenozy w miejscach o naturalnym re˝imie wodnym
i troficznym sà stabilne i typowo wykszta∏cone.

Inne obserwowane stany
Wi´ksza cz´Êç dawnego area∏u siedliska w Sudetach ma
powa˝nie zaburzony system hydrologiczny w wyniku daw-
nych odwodnieƒ oraz wspó∏czesnej kl´ski kwaÊnych desz-
czy, które spowodowa∏y wygini´cie borów Êwierkowych
i rozchwianie równowagi hydrologicznej. W dalszej konse-
kwencji nastàpi∏o przesuszenie górnych warstw torfu, ustà-
pienie gatunków torfowiskowych i masowy pojaw roÊlin
obcych dla torfowisk, jak Êmia∏ek pogi´ty Deschampsia fle-
xuosa, trz´Êlica modra Molinia caerulea, trzcinnik ow∏osio-
ny Calamagrostis villosa.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Torfowiska przejÊciowe w górach sà efektem sukcesji trwa-
jàcej przez tysiàclecia, stymulowanej przez zmiany warun-
ków klimatycznych w kierunku klimatu wilgotnego i stosun-
kowo ciep∏ego. Poszczególne typy torfowisk, w sk∏ad któ-
rych wchodzà torfowiska przejÊciowe, mog∏y si´ formowaç
w ró˝nych okresach klimatycznych, np. w Sudetach torfo-
wiska subalpejskie powsta∏y w okresie optimum klimatycz-
nego, natomiast torfowiska wiszàce znacznie póêniej.
Wspó∏czesne przemiany siedliska majà wybitnie antropo-

Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie z roÊlinnoÊcià
z Scheuchzerio–Caricetea nigrae)
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Wody s∏odkie i torfowiska

geniczny charakter. Pod∏o˝em tych przemian jest zawsze
naruszenie równowagi hydrologicznej, a w przypadku Su-
detów na∏o˝y∏y si´ na to transgraniczne zanieczyszczenia
powietrza, powodujàce eutrofizacj´ i zakwaszenie pod∏o˝a
torfowego. Redukcja tych zanieczyszczeƒ wydaje si´ ju˝
przynosiç pozytywne efekty, niemniej pe∏na regeneracja ro-
ÊlinnoÊci torfowiskowej b´dzie wymaga∏a jeszcze d∏ugiego
czasu. Potencjalnym zagro˝eniem dla kwasolubnej i oligo-
troficznej roÊlinnoÊci torfowisk przejÊciowych jest stosowa-
nie nawo˝enia i wapnowanie obszarów leÊnych lub plano-
wanych do zalesienia.

U˝ytkowanie gospodarcze i potencja∏
produkcyjny

Ja∏owe i kwaÊne siedliska torfowisk przejÊciowych sà z go-
spodarczego punktu widzenia terenami skrajnie nisko pro-
duktywnymi. Dodatkowo ich powierzchnia, poza Sudetami
jest bardzo ma∏a. W samych Sudetach, ze wzgl´du na dra-
matyczne zmiany, jakie nastàpi∏y w tamtejszych lasach, tor-
fowiska powinny byç wykorzystane prawie wy∏acznie
w sposób bierny, tj. do gromadzenia i w miar´ równego
rozprowadzania wody opadowej i wyp∏ywajacej z warstw
podziemnych. Próby wykorzystania i przystosowania torfo-
wisk przejÊciowych do hodowli lasu stojà w sprzecznoÊci
z elementarnymi zasadami ich ochrony, gdy˝ wymagajà
polepszenia drena˝u pod∏o˝a. Na torfowiskach sudeckich
jest to mo˝liwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie lub
te˝ nierealne.

Ochrona

Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko skrajnie wra˝liwe na obni˝enie poziomu wody,
wapnowanie, nawo˝enie, deptanie i inne uszkodzenie po-
wierzchni torfowiska, prowadzàce do erozji.

Zalecane metody ochrony
Ochrona torfowisk przejÊciowych na obszarach górskich
wymaga zachowania szczególnych rygorów, które narzuca
specyficzne usytuowanie tych torfowisk na obszarze lokal-
nych zlewni oraz ich powiàzanie przestrzenne i funkcjonal-
ne z innymi typami torfowisk. Z tego powodu podstawowà
zasadà jest uwzgl´dnienie w koncepcji i metodyce ochrony
hydrologicznych i troficznych cech ca∏ych kompleksów sie-
dlisk torfowych, których cz´Êcià sà torfowiska przejÊciowe.
W przypadku, gdy siedlisko o cechach torfowiska przejÊcio-
wego jest wbudowane w z∏o˝ony hydrologiczny i troficzny
uk∏ad, jakim jest torfowisko wysokie, sposób ochrony pole-
ga na utrzymaniu (lub przywróceniu do normalnego stanu)
warunków hydrologicznych i troficznych niezb´dnych do
funkcjonowania ca∏ego przestrzennego uk∏adu sk∏ada-
jaàcego si´ na torfowisko wysokie. Ochrona ˝ywych torfo-

wisk wysokich w Bieszczadach, Tatrach, Sudetach i na Pod-
halu oznacza równoczeÊnie ochron´ area∏u siedlisk torfo-
wisk przejÊciowych zwiàzanych z tymi torfowiskami. W od-
niesieniu do torfowisk przejÊciowych po∏o˝onych na stokach
dolin i terasach zalewowych Gór Izerskich, w Karkonoszach
i innych pasmach w obr´bie Sudetów nie obj´tych dotàd
formalna ochronà, nale˝y pilnie sporzàdziç ca∏oÊciowà
koncepcj´ poszerzenia i wdro˝enia ochrony o szczególnie
dobrze zachowane obiekty w pi´trze regla dolnego i górne-
go. Wszystkie obj´te ochronà obiekty powinny mieç wyzna-
czone otuliny, gwarantujàce naturalnà alimentacj´ wody
oraz stabilnoÊç pozosta∏ych czynników ekologicznych (trofii,
odczynu i in.) w ich granicach. Dla pozosta∏ych cz´Êci z∏ó˝
torfowych (otwartych i poroÊni´tych lasami) nale˝y ustano-
wiç zasady postepowania, które nie spowodujà destabiliza-
cji lub degradacji siedliska. Podstawà tej koncepcji powin-
na byç analiza lokalnych warunków rozwoju, bilans hydro-
logiczny i stan roÊlinnoÊci poszczególnych kompleksów tor-
fowiskowych, zawierajàcych oprócz torfowisk przejÊciowych
nieleÊnych równie˝ wszystkie pozosta∏e elementy (np. torfo-
wiska niskie, torfowiska z naturalnie lub sztucznie wprowa-
dzonymi drzewostanami). Wypracowanie teoretycznych
i praktycznych zasad post´powania wymaga Êcis∏ej wspó∏-
pracy specjalistów: hydrologa, botanika–ekologa i torfo-
znawcy oraz ekologa–leÊnika. W obr´bie takich komplek-
sów zaleca si´ generalne odstàpienie od prac odwadniajà-
cych oraz nawo˝enia, w tym równie˝ wapnowania. Z punk-
tu widzenia ochrony siedliska optymalnym rozwiazaniem
jest rezygnacja z prób jego uproduktywnienia, zw∏aszcza
zwi´kszenia powierzchni leÊnej. W przypadku gospodarcze-
go u˝ytkowania ju˝ istniejàcych lasów na pod∏o˝u torfo-
wym, w trakcie zrywki, transportowania pozyskanego drew-
na i innych prac leÊnych nale˝y zminimalizowaç uszkodze-
nia roÊlinnoÊci, gleby i pod∏o˝a torfowego. W tym celu na-
le˝y prowadziç zrywk´ po grubej pokrywie Êniegu (najlepiej
zlodowacia∏ego), uwzgl´dniajàc tak˝e wykorzystanie innych
mo˝liwoÊci, np. transport drogà powietrznà specjalnymi ko-
lejkami linowymi. Wsz´dzie tam, gdzie na torfowisku przej-
Êciowym poziom wody zosta∏ sztucznie obni˝ony, a teren nie
jest u˝ytkowany, nale˝y dà˝yç do przywrócenia naturalnych
warunków hydrologicznych poprzez budow´ odpowiednio
g´stej sieci zastawek.

Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Ochrona specyficznych bezkr´gowców, zw∏aszcza entomo-
fauny. Ochrona gleb górskich, ochrona przeciwpowodziowa.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Torfowiska przejÊciowe Tatr i Bieszczadów w wi´kszoÊci
chronione sà w parkach narodowych, sposób prowadzenia
ochrony powinien byç sprecyzowany w planach ochrony

Wody s∏odkie i torfowiska
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parków. W bardzo ma∏ym zakresie chronione sà torfowiska
Orawy i Pohala. Równie˝ niedostateczna jest powierzchnia
chroniona w Sudetach – w Karkonoskim Parku Narodo-
wym, w rezerwacie „Torfowiska Doliny Izery”.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ

Torfowiska przejÊciowe w Sudetach sà stosunkowo do-
brze rozpoznane i zinwentaryzowane, podobnie jak w Ta-
trach i w Bieszczadach. Pilnà inwentaryzacj´ aktualnego
stanu siedliska nale˝y wykonaç w obr´bie Podhala. Ba-
daniami powinny byç w szczególnym stopniu obj´te tor-
fowiska przejÊciowe w Sudetach pod kàtem ich dynamiki
przestrzennej oraz dynamiki roÊlinnoÊci w warunkach hy-
drologicznych i troficznych, jakie kszta∏tujà si´ po maso-
wym wypadzie drzewostanów Êwierkowych.

Monitoring naukowy

Sta∏ego i rozbudowanego monitoringu wymagajà torfo-
wiska sudeckie. Powinien on byç prowadzony w ró˝nej
skali – od zdj´ç lotniczych rejestrujàcych ogó∏ zmian po-
wierzchniowych, zw∏aszcza rozprzestrzenienie i tenden-
cje ewentualnych zmian w areale otwartych torfowisk
i dynamiki lasu. W skali Êredniej powinny byç corocznie
powtarzane zdj´cia fitosocjologiczne na sta∏ych po-
wierzchniach obejmujàcych fitocenozy oceniane wst´p-
nie jako naturalne oraz fitocenozy, które wyst´pujà
w strefie wkraczajàcej roÊlinnoÊci leÊnej lub te˝ fitoceno-
zy regenerujàce si´ po wypadzie drzew.
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