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Obni˝enia na pod∏o˝u
torfowym z roÊlinnoÊcià ze
zwiàzku Rhynchosporion
Kod Physis: 54.61

A. Opis siedliska g∏ównego typu

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Definicja
Stabilne i pionierskie zbiorowiska na wilgotnym nagim
torfie lub czasami piasku, z gatunkami takimi, jak Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera rotundifolia, D. intermendia, Lycopodiella inundata, zasiedlajàce ods∏oni´te
powierzchnie na torfowiskach wysokich, a tak˝e erodowane w naturalny sposób przez sàczàcà si´ lub zamarzajàcà wod´ miejsca na torfowiskach wysokich i wilgotnych wrzosowiskach oraz stref´ zmian poziomu wody
oligotroficznych zbiorników z brzegiem piaszczystym
z nieznacznà domieszkà torfiastego substratu. Zbiorowiska te sà podobne i ÊciÊle spokrewnione ze zbiorowiskami p∏ytkich dolinek i torfowisk przejÊciowych.

Charakterystyka
Siedlisko ma charakter naturalny lub pó∏naturalny i stanowi jeden z elementów kompleksu przestrzennego na
torfowiska wysokich i wilgotnych wrzosowiskach, natomiast na piaszczysto–torfiastych obrze˝ach towarzyszàcych zbiornikom wodnym zajmuje stref´ ekotonu mi´dzy
lustrem wody a siedliskami poza zasi´giem wody w czasie jej wysokich stanów. RoÊlinnoÊç buduje bardzo niewielka liczba gatunków, rosnàcych z regu∏y w niewielkim
zwarciu, znaczna ich cz´Êç jest s∏aba konkurencyjnie,
wymaga do rozwoju przestrzeni wolnej od innych roÊlin.
Fitocenozy mogà mieç charakter efemeryczny lub bar-
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dziej sta∏y. Wyst´pujà na pod∏o˝u wy∏àcznie torfowym, w
p∏ytkiej warstwie silnie zapiaszczonego torfu lub piasku
z niewielkà iloÊcià bezpostaciowego humusu. WilgotnoÊç pod∏o˝a bardzo wysoka, okresowo, w ciàgu suchych lat, powierzchnia mo˝e obsychaç. Odczyn gleby
w zakresie pH 4–5.
W Polsce jako odr´bny typ siedliska generalnie bardzo s∏abo zbadany, ma stanowiska na ni˝u, sà przes∏anki do wyst´powania w górach.

Podzia∏ na podtypy
W Polsce siedlisko prawie niezbadane. Prawdopodobnie
reprezentuje jeden podtyp.
7150–1 Obni˝enia na pod∏o˝u torfowym z roÊlinnoÊcià ze zwiàzku Rhynesporion albae

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
Znane z literatury bardzo nieliczne fitocenozy, które mogà
reprezentowaç siedlisko w Polsce, tylko w cz´Êci sà klasyfikowane do zespo∏ów, czasem zredukowanych do jedogatunkowych agregacji. Pozosta∏e fitocenozy okreÊlane sà jako zbiorowiska, bez szczegó∏owego umiejscowienia w hierarchii syntaksonomicznej. Istniejàcy materia∏ wymaga uzupe∏nienia, a nast´pnie ca∏oÊciowej analizy i weryfikacji. Poni˝sze jednostki i ich zaliczenia majà charakter tymczasowy.
Klasa Scheuchzerio–Caricetea nigrae zbiorowiska torfowisk niskich, przejÊciowych i dolinek na torfowiskach
wysokich
Rzàd Scheuchzerietalia palustris torfotwórcze zbiorowiska torfowisk przejÊciowych i dolinek na torfowiskach wysokich
Zwiàzek Rhynchosporion albae mszary przejÊciowotorfowiskowe i dolinkowe
Zespó∏ Rhynchosporetum albae (w tym równie˝ fitocenozy klasyfikowane jako Rhynchosporetum fuscae) mszar przygie∏kowy
Zespó∏ Caricetum limosae forma nudum
mszar dolinkowy z turzycà bagiennà
Zbiorowisko z Caricex rostrata forma nudum zb. turzycy dzióbkowatej i torfowca koƒczystego
Zbiorowisko z Eriophorum angustifolium zbiorowisko z we∏niankà wàskolistnà
Poza systemem
Zbiorowisko z Lycopodium inundatum zbiorowisko z wid∏aczkiem torfowym
Zbiorowisko z Rhynchospora alba zbiorowisko z przygie∏kà bia∏à
Zbiorowisko Drepanocladus fluitans zbiorowisko z warnstorfià p∏ywajàcà
Zbiorowisko Drepancladus exanulatus
zbiorowisko z warnstorfià bezpierÊcieniowà

Obni˝enia na pod∏o˝u torfowym z roÊlinnoÊcià ze zwiàzku
Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏ rozdzia∏u Tytu∏
Rhynchosporion
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B. Opis podtypu
Obni˝enia na pod∏o˝u
torfowym z roÊlinnoÊcià ze
zwiàzku Rhynchosporion albae
Kod Physis: 54.6
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Cechy obszaru
W ni˝owej cz´Êci kraju siedlisko wyst´puje w obr´bie wilgotnych, p∏ytko zatorfionych lub piaszczystych obrze˝y torfowisk wysokich, zaj´tych g∏ównie przez roÊlinoÊç wrzosowiskowà, w wilgotnych, okresowo mokrych obni˝eniach mi´dzywydmowych w strefie wydm ustabilizowanych, prawdopodobnie tak˝e na polach deflacyjnych i obni˝eniach zwiàzanych z wydmami ruchomymi, na obrze˝ach jezior oligotroficznych i torfowisk przejÊciowych w krajobrazie sandrowym, ponadto w wyrobiskach po eksploatacji torfu i zrywaniu darni, na torfowiskach wysokich w miejscach wykorzystywanych przez dziki i zwierzyn´ p∏owà do kàpieli b∏otnych,
a przez ˝urawie do taƒców godowych. We wszystkich odnotowanych dotàd przypadkach zajmuje bardzo ma∏e powierzchnie, poszczególne p∏aty sà rozproszone lub pojedyncze, a ich wielkoÊç mieÊci si´ w przedziale od oko∏o jednego do kilkunastu m2.
Na torfowiskach górskich ods∏oni´ty nagi torf na torfowiskach wysokich wyst´puje w nachylonych cz´Êciach z∏o˝a, co
powoduje sp∏yw wody i erozj´ powierzchni torfowiska. Proces ten prowadzi do powstania p∏ytkich lub g∏´bszych rynien
oraz obni˝eƒ w kszta∏cie stawków, pozbawionych roÊlinnoÊci
lub zasiedlanych przez nieliczne gatunki. Wymienione formy
obni˝eƒ tworzà tzw. kompleks erozyjny torfowiska, udokumentowany dotàd z torfowisk subalpejskich w Karkonoszach. Nie jest pewne, czy i w jakim stopniu formy te ÊciÊle
odpowiadajà definicji siedliska w zakresie roÊlinnoÊci.
Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Dane z Polski o roÊlinnoÊci odpowiadajàcej definicji siedliska sà tak skàpe, ˝e wyglàd i stuktura fitocenoz mogà byç
tylko bardzo ogólnie okreÊlone. Sà to zbiorowiska dwu–
lub jednowarstwowe, budowane przez bardzo nieliczne,
czasem pojedyncze, gatunki roÊlin kwiatowych (Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia,
Erica tetralix, Carex rostrata), rosnàcych w luênym zwarciu,
oraz pojedyncze gatunki roÊlin zarodnikowych z grupy glonów, wàtrobowców (np. Fossombronia doumortieri, Gymnocolea inflata), torfowców (Sphagnum compactum),
mchów w∏aÊciwych i wid∏aków (Lycopodiella inundata) porastajàcych pod∏o˝e w niepe∏nym stopniu.

Reprezentatywne gatunki
Wid∏aczek torfowy Lycopodiella inundata, rosiczka
okràg∏olistna Drosera rotundifolia, rosiczka poÊrednia
D. intermedia, przygie∏ka bia∏a Rhynchospora alba, przygie∏ka brunatna R. fusca.
(dane bardzo niepe∏ne)
Odmiany
Wobec szczàtkowych danych fitosocjologicznych odmiany
trudne do wyró˝nienia. Dotychczasowy materia∏ sugeruje
odr´bnoÊç p∏atów wyst´pujàcych na pod∏o˝u wy∏àcznie
torfowym od p∏atów na pod∏o˝u piaszczystym z nak∏adkà
bezpostaciowego humusu o ró˝nej gruboÊci. W pierwszych na ni˝u cz´stsze jest wyst´powanie Rhynchospora
alba, w drugich – lokalnie R. fusca, która w Polsce jest
gatunkiem bardzo rzadkim. P∏aty najbardziej odpowiadajàce definicji siedliska podane by∏y pod nazwà zbiorowisko z Lycopodium inundatum (Lycopodiella inundata) ,
cz´Êciowo tak˝e Rhynchosporetum fuscae. Byç mo˝e niektóre ze stadiów sukcesyjnych stwierdzonych w obni˝eniach mi´dzywydmowych aktywnych wydm sà reprezentatywne dla siedliska. Fitocenozy podawane z rynien erozyjnych na torfowiskach subalpejskich w Karkonoszach
okreÊlane sà jako Caricetum rostratae forma nudum, Caricetum limosae forma nudum, zbiorowisko z dominacjà
Eriophorum angustifolium, zbiorowiska z Drepanocladus fluitans i D. exannulatus.
Mo˝liwe pomy∏ki
Siedlisko ∏atwe do odró˝nienia. Odcina si´ od sàsiedztwa
luênà strukturà i bardzo ma∏à liczbà gatunków budujàcych
p∏aty oraz znacznà powierzchnià gleby nie poroÊni´tà
przez roÊlinnoÊç.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Znane z literatury bardzo nieliczne fitocenozy, które mogà
reprezentowaç siedlisko w Polsce, tylko w cz´Êci sà klasyfikowane do zespo∏ów, czasem zredukowanych do jedogatunkowych agregacji. Pozosta∏e fitocenozy okreÊlane sà
jako zbiorowiska, bez szczegó∏owego umiejscowienia
w hierarchii syntaksonomicznej. Istniejàcy materia∏ wymaga uzupe∏nienia, a nast´pnie ca∏oÊciowej analizy i weryfikacji. Poni˝sze jednostki i ich zaliczenia majà charakter
tymczasowy.
Zwiàzek Rhynchosporion albae
Zespó∏ Rhynchosporetum albae (w tym równie˝
fitocenozy klasyfikowane jako Rhynchosporetum
fuscae) mszar przygie∏kowy
Zespó∏ Caricetum limosae forma nudum mszar
dolinkowy z turzycà bagiennà

Obni˝enia na pod∏o˝u torfowym z roÊlinnoÊcià ze zwiàzku
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Zbiorowisko z Caricex rostrata forma nudum
zb. turzycy dzióbkowatej i torfowca koƒczystego
Zbiorowisko z Eriophorum angustifolium
zbiorowisko z we∏niankà wàskolistnà
Poza systemem
Zbiorowisko z Lycopodium inundatum zbiorowisko z wid∏aczkiem torfowym
Zbiorowisko z Rhynchospora alba zbiorowisko
z przygie∏kà bia∏à
Zbiorowisko Drepanocladus fluitans zbiorowisko z warnstorfià p∏ywajàcà
Zbiorowisko Drepancladus exanulatus zbiorowisko z warnstorfià bezpierÊcieniowà
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Dynamika roÊlinnoÊci

Siedliska przyrodnicze zale˝ne lub
przylegajàce
Siedlisko wraz roÊlinnoÊcià wyst´puje i mo˝e wyst´powaç
w postaci niewielkich enklaw w obr´bie siedlisk torfowiskowych (*7110, 7120), wilgotnych wrzosowisk (4010), torfowisk przejÊciowych (7140), wilgotnych zag∏´bi´ƒ mi´dzywydmowych (2190) oraz w sàsiedztwie jezior lobeliowych (3110).

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Siedlisko stwierdzone tylko w kilku punktach w strefie przymorskiej Pobrze˝a Kaszubskiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w Karkonoszach, wysoce prawdopodobne w Borach
Tucholskich, na Pojezierzu Bytowskim i innych sandrowych
obszarach Pomorza, ponadto na Pojezierzu Suwalskim
i w Puszczy Augustowskiej, w Borach DolnoÊlàskich, na Pojezierzu ¸´czyƒsko–W∏odawskim.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Miejsce wyst´powania rzadkich, zagro˝onych i prawnie
chronionych gatunków roÊlin, bardzo rzadki typ siedliska
w krajobrazie naturalnym i kulturowym.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej
Brak.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
W miejscach, gdzie stale lub okresowo oddzia∏ujà czynniki naturalne (erozja wodna, wp∏yw zwierzàt) lub antropogeniczne (zrywanie darni i pozostawienie miejsca do swobodnej kolonizacji
przez roÊliny) siedlisko zachowuje swoje cechy i area∏.
Inne obserwowane stany
Brak danych.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Z uwagi na ogólne przekszta∏cenia i zanikanie oligotroficznych siedlisk wilgotnych oraz znikomo ma∏y area∏ zajmowany przez pionierskie zgrupowania gatunków i ich ekologicznà specyfik´ siedlisko z pewnoÊcià traci stanowiska,
ale skala zjawiska nie jest zbadana.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Fitocenozy majà w cz´Êci wtórnà genez´ i pionierski charakter. Ich dynamika nie by∏a badana. Mo˝na przypuszczaç, ˝e roÊlinnoÊç rynien erozyjnych na torfowiskach wysokich, o ile nie nastepujà jakieÊ nag∏e zmiany w morfologii z∏o˝a, utrzymuje si´ wzgl´dnie d∏ugo. Z kolei miejsca
powsta∏e wskutek buchtowania czy wydeptywania pod∏o˝a
torfowego przez zwierz´ta zasiedlane sà przez pionierskie
roÊliny na krótszy okres, po którym nastepuje regeneracja
fitocenoz typowych dla danej partii torfowiska. P∏aty
z Rhynchospora fusca w wilgotnych obni˝eniach mi´dzywydmowych chronionych biernie w ciàgu oko∏o 30 lat
utraci∏y wi´kszoÊç swojego area∏u i zosta∏y opanowane
przez niskie zaroÊla z Myrica gale. Wybitnie krótkotrwa∏e
sà fitocenozy z Lycopodiella inundata na piaszczystym pod∏o˝u, które wykszta∏ci∏y si´ w miejscach po zdarciu darni
lub przeoraniu wilgotnych wrzosowisk.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Pod wzgl´dem gospodarczym siedlisko nie przedstawia wartoÊci.
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Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko bardzo wra˝liwe na zmiany warunków wodnych,
troficznych, zanieczyszczenia chemiczne, zacienienie, deptanie i inne oddzia∏ywania mechaniczne.
Zalecane metody ochrony
W naturalnie ukszta∏towanych formach obni˝eƒ na powierzchni torfowisk zaleca si´ ochron´ biernà. W obni˝eniach mi´dzywydmowych (nadmorskich i Êródlàdowych),
o ile nie sà obj´te ochronà Êcis∏à, mo˝na rozwa˝yç ochron´ czynnà w formie okresowego ods∏aniania cz´Êci pod∏o˝a opanowanego przez zwartà roÊlinnoÊç siedlisk pokrewnych ekologicznie i pozostawiaç takie powierzchnie do
swobodnej sukcesji. Podobne dzia∏ania nale˝y podejmowaç w obszarze wyst´powania wilgotnych wrzosowisk
w strefie przymorskiej. Siedliska usytuowane na obrze˝ach
jezior muszà byç wy∏àczone spod presji turystycznej i rekreacyjnej. Generalnà zasadà jest ochrona przed osuszeniem
terenu, podniesieniem trofii i zanieczyszczeniem chemicznym (Êrodkami ochrony roÊlin itp.)
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Ochrona i kszta∏towanie krajobrazu kulturowego, zwiàzanego z ekstensywnym sposobem gospodarowania, ochrona oligotroficznych zbiorników wraz z ich obrze˝ami,
ochrona torfowisk wysokich i przejÊciowych, stanowiska
gatunków chronionych, rzadkich, zagro˝onych.
Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Rezerwat „Bia∏ogóra”, „Bielawa”, „Janiewickie Bagno” –
dotàd stosowana ochrona bierna. W przypadku potwier-

dzenia wyst´powania siedliska równie˝ parki narodowe
S∏owiƒski i Karkonoski oraz rezerwat Mierzeja Sarbska –
wsz´dzie ochrona bierna.
Odpowiedzialni za ochron´ przyrody na tych obszarach sà
dyrektorzy parków narodowych i Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenie,
kierunki badaƒ
Siedlisko niezwykle s∏abo udokumentowane pod wzgl´dem wyst´powania i rozmieszczenia w Polsce, fitocenotycznym, dynamiczym i metodyki ochrony. Ka˝dy z tych aspektów wymaga badaƒ.

Monitoring naukowy
Wszystkie odnotowane stanowiska powinny byç rejestrowane w bazie danych i wizytowane w odst´pach oko∏o 5–letnich w celu potwierdzenia istnienia. Na stanowiskach aktualnie istniejàcych nale˝y za∏o˝yç sta∏e powierzchnie, wykonaç pe∏nà dokumentacj´ fitosocjologicznà i kartograficznà,
powtarzaç jà corocznie i ewentualnie korygowaç cz´stotliwoÊç w zale˝noÊci od stwierdzonej i przewidywanej dynamiki. W sàsiedztwie istniejàcych fitocenoz, w analogicznych
warunkach abiotycznych, za∏o˝yç eksperymentalne powierzchnie na Êwie˝o ods∏oni´tym pod∏o˝u i corocznie dokumentowaç metodà fitosocjologicznà i kartograficznà tempo
i jakoÊç zmian w spontanicznie tworzàcych si´ fitocenozach.
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