
Liparis loeselii
(L.) Rich.
Lipiennik Loesela

Syn.: Malaxis loeselii (L.) Sw., Ophrys loeselii L. (bazonim)

Spermatophyta, Magnoliophytina [= Angiospermae], 
Liliopsida [= Monocotyledoneae], Orchidaceae
– storczykowate

Opis gatunku

Bylina wysokoÊci 5–20 cm, niepozorna, zielona lub ˝ó∏to-
zielona. ¸odyga g∏adka, u góry kanciasta, wyrastajàca
z otulonej liÊciowatymi ∏uskami pseudobulwy. LiÊcie zwy-
kle 2, szerokolancetowate do ∏opatkowatych, zielone, ˝ó∏k-
nàce, 2–11 cm d∏ugie i 0,5–2,5 cm szerokie, po∏o˝one pra-
wie naprzeciwlegle u nasady p´du. Kwiatostan do 8 cm d∏u-
gi, 1–8 (18)-kwiatowy. Kwiaty niepozorne, ˝ó∏tobia∏e do zie-
lonawych, na nieco skr´conych, 2–3 mm d∏ugich szypu∏-
kach. Zalà˝nia d∏ugoÊci 2–3 mm. Przysadki prawie trójkàt-
ne, ostre, pó∏przezroczyste, bia∏awe do zielona-
wych, 1–2 mm d∏ugie. Najokazalsza z dzia∏ek okwiatu,
war˝ka – eliptycznolancetowata, 4–6 mm d∏uga, 2,5–4 mm
szeroka, zielonawa lub ˝ó∏tawa z zielonà smugà, skiero-
wana nieco ukoÊnie w dó∏. Zewn´trzne dzia∏ki okwiatu
równowàskie, rozpostarte. Pr´tos∏up 3–4 mm d∏ugi, z bia-
∏ymi py∏kowinami. Owoce w postaci torebek, poczàtkowo
˝ó∏tawe, sà charakterystycznie wzniesione ku górze.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Na podobnych siedliskach spotkaç mo˝na bardzo rzad-
ko 2 inne gatunki storczyków o zbli˝onym pokroju; sà to:
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos (= Microstylis mo-
nophyllos), z 1 liÊciem (sporadycznie z 2) (1) oraz wàtlik
b∏otny Hammarbya paludosa (= Malaxis paludosa) o 2–4
bardzo ma∏ych, do 2 cm d∏ugich liÊciach (1). Oba gatunki
ró˝ni tak˝e od lipiennika wyd∏u˝ony kwiatostan o po-
nad 20 (rzadziej kilkunastu) kwiatach.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Hemikryptofit o podziemnej pseudobulwie ukrytej wÊród
mchów, który na skutek obni˝enia poziomu wody w torfowi-
sku mo˝e zachowywaç si´ jak geofit. We wczesnych stadiach
rozwoju ca∏kowicie uzale˝niony od partnera mikoryzowego,
natomiast osobniki dojrza∏e mogà byç niekiedy w pe∏ni auto-
troficzne. Na poczàtku sezonu wegetacyjnego w kàcie najwy˝-
szego zesz∏orocznego liÊcia zaczyna rozwijaç si´ nowa pseu-
dobulwa, która jeszcze w tym samym roku mo˝e wytworzyç
p´d kwiatostanowy. Stara pseudobulwa w tym czasie obumie-
ra. LiÊcie pojawiajà si´ w maju (Procházka, Velísek 1983).

Rozmna˝anie generatywne
Kwitnienie rozpoczyna si´ w czerwcu i trwa niekiedy
do pierwszych dni sierpnia. Budowa kwiatów umo˝liwia
swobodne samozapylenie, stanowiàce jedyny znany,
przy tym bardzo skuteczny, sposób zapylania lipiennika.
Na kwiaty zalatujà te˝ sporadycznie ma∏e b∏onkówki.
Owoce sà niewspó∏miernie, w stosunku do kwiatów, oka-
za∏e i pozostajà na p´dach przynajmniej do koƒca sezonu
wegetacyjnego. P´kajà pod∏u˝nie, uwalniajàc mikroskopij-
ne (Êrednio 0,34 x 0,16 mm), bardzo liczne i lekkie nasio-
na. Ich dalszy rozwój zachodzi wy∏àcznie w wyniku infekcji
grzybem, którego strz´pki penetrujà nasienie wewnàtrz.
Siewki pojawiajà si´ najcz´Êciej w miejscach o s∏abym
zwarciu innych roÊlin naczyniowych. W trzecim roku od in-
fekcji rozwija si´ stadium juwenilne, z jednym ma∏ym li-
Êciem. Kolejne stadia rozwojowe charakteryzujà si´ dwo-
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ma liÊçmi, najpierw Êredniej wielkoÊci, a nast´pnie takimi,
jak u osobników kwitnàcych. P´d kwiatostanowy pojawia
si´ zwykle w siódmym sezonie wegetacyjnym. Rozmna˝a-
nie generatywne zdecydowanie dominuje nad wegetatyw-
nym (Procházka, Velísek 1983, Sarosiek i in. 1995).

Rozmna˝anie wegetatywne
Zachodzi wskutek rozwoju m∏odych roÊlin z pàczków przy-
byszowych znajdujàcych si´ w pachwinach liÊci otulajàcych
pseudobulwy (Procházka, Velísek 1983).

Aspekty populacyjne

Na stanowiskach lipiennika roÊnie zwykle kilkadziesiàt (rza-
dziej – kilka lub kilkanaÊcie) osobników. Populacje liczàce
po kilkaset okazów spotykane sà rzadko (Kucharski 2001);
najcz´Êciej rozwijajà si´ na rozleg∏ych, niezaburzonych tor-
fowiskach, w krajobrazie m∏odoglacjalnym. 
Osobniki rozmieszczone sà wyraênie skupiskowo, cz´sto
w postaci grup obejmujàcych kilka roÊlin na powierzchni
paru dm2. Sprzyja temu prawdopodobnie fakt, ˝e nasio-
na kie∏kujàce w sàsiedztwie okazów rodzicielskich ∏atwiej
wchodzà w stycznoÊç ze strz´pkami grzyba. LiczebnoÊç po-
pulacji z roku na rok mo˝e podlegaç znacznym wahaniom.

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Lipiennik Loesela jest gatunkiem Êwiat∏o˝àdnym, ust´pujà-
cym, gdy pojawiajà si´ okaza∏e byliny (zw∏aszcza trzcina)
oraz krzewy i drzewa. Wyst´puje na pod∏o˝u organicznym,
rzadko mineralno-organicznym (G∏azek 1992), a zupe∏nie
sporadycznie – na zatorfionym piasku, np. w piaszczystych
wyrobiskach poekspoloatacyjnych (L. Bernacki, inf. ustna).
Najcz´Êciej roÊnie na niskich torfowiskach mechowisko-
wych, silnie uwodnionych, rozwijajàcych si´ w miejscach
zasilanych wodami bogatymi w zwiàzki wapnia, szczegól-
nie w misach jeziornych na pok∏adach gytii wapiennej
bàdê kredy jeziornej (niekiedy w sztucznie osuszonych je-
ziorach – Jasnowski i in. 1972, ¸achacz, Olesiƒski 2000).
By∏ te˝ notowany w potorfiach zaroÊni´tych roÊlinnoÊcià
mszysto-turzycowà (Jasnowska, Jasnowski 1983).
W obszarze najliczniejszego wyst´powania w Polsce
– na Pojezierzu Litewskim (Jutrzenka-Trzebiatowski, Szarej-
ko 2001, Pawlikowski 1999–2003, materia∏y npbl.) roÊnie
na glebach torfowych, wytworzonych ze s∏abo roz∏o˝onych
torfów mszysto-turzycowych, rzadziej z bardziej roz∏o˝o-
nych torfów turzycowiskowych, o odczynie wody zasado-
wym lub oboj´tnym do jedynie s∏abo kwaÊnego – pH
(6,6) 6,9–7,6 (7,8). Jego wymagania co do ˝yznoÊci siedli-
ska nie zosta∏y dotychczas wystarczajàco poznane, choç
zdaje si´ preferowaç siedliska mezotroficzne.
Lipiennik Loesela jest roÊlinà o s∏abych mo˝liwoÊciach kon-
kurencyjnych, stàd zwykle roÊnie w miejscach z niskà ro-
ÊlinnoÊcià zielnà o niewielkim zwarciu, za to z obficie wy-

kszta∏conà warstwà mchów (najcz´Êciej Drepanocladus re-
volvens s.l., ale tak˝e z innymi „mchami brunatnymi”,
a sporadycznie – z torfowcami). Cz´sto takie mszyste miej-
sca zlokalizowane sà na p∏ywajàcych pomostach torfowych
(p∏ach), zbudowanych z mchów brunatnych i turzyc, rozwi-
jajàcych si´ w strefie zarastania jezior mezo i eutroficznych.
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, reak-
cji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wynoszà dla lipiennika
Loesela odpowiednio: wg Ellenberga i in. (1992): L = 7, 
T = 6, R = 9, N = 2; wg Zarzyckiego i in. (2002): L = 4, 
T = 4–3, R = 4–5, Tr = 3.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany 
Lipiennik Loesela jest gatunkiem charakterystycznym dla
zwiàzku Caricion davallianae, a lokalnie tak˝e dla sub-
atlantyckiego zespo∏u Orchido-Schoenetum nigricantis.
Najcz´Êciej i najliczniej roÊnie na kalcyfilnych, zdominowa-
nych przez tzw. mchy brunatne mechowiskach, nale˝àcych,
bàdê nawiàzujàcych do zwiàzku Caricion davallianae.
W m∏odoglacjalnym krajobrazie pojezierzy sà to zarówno
rozwijajàce si´ w miejscach suchszych zbiorowiska z domi-
nacjà turzyc: ∏uszczkowatej Carex lepidocarpa i proso-
wej C. panicea, jak i przede wszystkim inicjalne, silnie pod-
mok∏e mechowiska z ponik∏em skàpokwiatowym Eleocha-
ris quinqueflora, Êwibkà b∏otnà Triglochin palustre i turzycà
bagiennà Carex limosa (Jasnowska, Jasnowski 1983, Tysz-
kowski 1993, Soko∏owski 1988, 1996, Jutrzenka-Trzebia-
towski, Szarejko 2001, Pawlikowski 1999–2003, materia∏y
npbl.). Fitocenozy tego typu z zachodniej cz´Êci kraju wy-
ró˝niajà si´ niekiedy udzia∏em marzycy czarniawej Scho-
enus nigricans (Jasnowski i in. 1972). RoÊlinnoÊç ta rozwi-
ja si´ niekiedy drobnopowierzchniowo poÊród zbiorowisk
acydofilnych z dominacjà torfowców.
Niekiedy w fitocenozach dominuje turzyca nitkowata Carex
lasiocarpa bàdê turzyca ob∏a Carex diandra; zaliczane sà
one wówczas cz´sto do zwiàzku Caricion lasiocarpae, zwy-
kle jednak jako specjalne, kalcyfilne podzespo∏y bàdê wa-
rianty. Na Pojezierzu Litewskim gatunek ten wchodzi rów-
nie˝ w sk∏ad zbiorowisk mechowiskowych z dominacjà tu-
rzycy dzióbkowatej Carex rostrata oraz, rzadko, mszarów
ze Sphagnum teres (Soko∏owski 1996, P. Pawlikowski
1999–2003, materia∏y npbl.).
W pasie wy˝yn, na Polesiu oraz na Nizinie Âlàskiej L. loeselii
roÊnie w fitocenozach z udzia∏em turzycy Davalla Carex daval-
liana i marzycy rudej Schoenus ferrugineus (G∏owacki, Wil-
czyƒska 1979, G∏azek 1992, Michalczuk, Stachyra 2003).
Wiele p∏atów opisywanej roÊlinnoÊci torfowiskowej u˝ytko-
wanych by∏o dawniej jako ∏àki, a niekiedy równie˝ wypa-
sanych, co obecnie nale˝y ju˝ do rzadkoÊci. 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
*7210  – torfowiska nakredowe – typu niskiego, zasilane

wodami zasobnymi w w´glan wapnia;
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7230   – torfowiska zasadowe – typu niskiego, zasilane
przez wody alkaliczne, cz´sto zasobne w wapƒ;

7140   – torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska – naturalne
mszary i mechowiska torfotwórcze, zajmujàce
poÊrednia pozycj´ mi´dzy torfowiskami niskimi
i wysokimi.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Gatunek amfiatlantycki, wyst´pujàcy niemal wy∏àcznie
w zasi´gu klimatu umiarkowanego ciep∏ego, przede
wszystkim w Europie, a tak˝e w Ameryce (g∏ównie
na wschodnim wybrze˝u) oraz lokalnie w Azji. Nieliczne
stanowiska z pó∏nocno-zachodniej Kanady, Syberii i Skan-
dynawii znajdujà si´ w zasi´gu klimatu umiarkowanego
ch∏odnego (strefa borealna). Stanowiska europejskie kon-
centrujà si´ w Êrodkowej i Êrodkowo-wschodniej cz´Êci
kontynentu, na po∏udniowych wybrze˝ach Ba∏tyku i Morza
Pó∏nocnego oraz w krajach alpejskich (Meusel et al. 1965,
Hultén, Fries 1986).

Wyst´powanie w Polsce
Lipiennik Loesela znany jest u nas z ponad 200 stanowisk
po∏o˝onych na ni˝u, przede wszystkim w pó∏nocnej, za-
chodniej i Êrodkowej cz´Êci kraju, w wi´kszoÊci – w pasie
pojezierzy i pobrze˝a, w krajobrazie m∏odoglacjalnym,
w zasi´gu ostatniego zlodowacenia (ba∏tyckiego). Poza tym
obszarem stanowiska sà bardzo rozproszone; wi´ksze sku-
piska znajdujà si´ na Polesiu, Wy˝ynie i Nizinie Âlàskiej
oraz w niektórych rejonach Polski Ârodkowej (Zajàc, Za-
jàc 2001, Kucharski 2001).

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II, IV.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 1946 r. 

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – VU.

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych prawem
Stanowiska lipiennika sà w Polsce chronione w 4 parkach
narodowych (Wigierskim, Biebrzaƒskim, Poleskim i Dra-
wieƒskim) oraz w oko∏o 20 rezerwatach przyrody, przy
czym wiele stanowisk wymaga potwierdzenia. Natomiast
na obszarze najliczniejszego wyst´powania gatunku – na
Pojezierzu Sejneƒskim, ˝adne z kilkunastu stanowisk nie
zosta∏o dotàd obj´te ochrona obszarowà, podobnie jak
obfite stanowisko lipiennika na rozleg∏ym torfowisku
nad Rospudà.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Po 1990 r. potwierdzono bàdê odnaleziono ok. 70 miejsc
wyst´powania lipiennika, z czego ponad po∏owa znajduje
si´ na Pojezierzu Litewskim, g∏ównie na Pojezierzu
Wschodniosuwalskim i w Puszczy Augustowskiej (P. Pawli-
kowski, S. K∏osowski 1999–2003, materia∏y npbl.). Wiele
stanowisk nie by∏o od dawna sprawdzanych i wymaga ba-
daƒ. W skali kraju gatunek ustàpi∏ ju˝ z ca∏à pewnoÊcià
z ponad po∏owy odnotowanych dotàd stanowisk. We
wszystkich opublikowanych dotychczas regionalnych „czer-
wonych listach” zaliczono lipiennika do gatunków wymie-
rajàcych (EN), krytycznie zagro˝onych (CR) bàdê wymar-
∏ych (EX). Brak danych liczbowych o d∏ugoterminowych
zmianach liczebnoÊci populacji.

Potencjalne zagro˝enia
Najpowa˝niejszym powodem wymierania gatunku jest
przesuszenie i pogorszenie si´ uwodnienia torfowisk, za-
chodzàce zarówno lokalnie, jak i w skali ca∏ego kraju,
w zwiàzku z obni˝aniem si´ poziomu wód gruntowych.
Oprócz tego do najistotniejszych przyczyn, nie zawsze
w pe∏ni udokumentowanych, nale˝à:
• sukcesja w kierunku zbiorowisk zaroÊlowych i leÊnych

na torfowiskach, co powoduje wymieranie gatunków
Êwiat∏o˝àdnych, w tym lipiennika; proces ten jest cz´sto
pot´gowany przez prowadzone (w przesz∏oÊci, ale
i obecnie) odwodnienia, a tak˝e zaprzestanie koszenia
bagiennych ∏àk;

• ekspansja gatunków szuwarowych, zw∏aszcza trzciny,
na mechowiska (miejscami, w misach jeziornych, jest to
konsekwencja podpi´trzenia wód przez bobry);

• presja inwestycyjna na obiekty torfowiskowe – rozwój
sieci dróg, kopanie stawów, turystyczne zagospodaro-
wanie brzegów jezior, budowa zbiorników retencyjnych;
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• intensyfikacja zagospodarowania koszonych jeszcze ∏àk
bagiennych, w tym ich zaorywanie;

• zmiany trofii torfowisk – zarówno jej obni˝anie w ra-
mach naturalnych przemian roÊlinnoÊci w kierunku tor-
fowisk przejÊciowych i wysokich, zwiàzane ze zmianami
w ich zasilaniu, polegajàcymi na zwi´kszaniu znaczenia
wód opadowych, jak i post´pujàce powszechnie, ale
trudne do oszacowania procesy eutrofizacji.

Niepozorny wyglàd lipiennika sprawia, ˝e nie jest nara˝o-
ny na bezpoÊrednie niszczenie (np. zrywanie).

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Istniejà opracowane metody hodowli tkankowej lipiennika
Loesela (Ochowicz 2001), a w warunkach laboratoryjnych
gatunek kie∏kuje ∏atwo i stosunkowo szybko. Mo˝liwe jest
podj´cie rozmna˝ania i hodowli gatunku in vitro, w celu
zachowania potencjalnego zró˝nicowania genetycznego
krajowych populacji. Nale˝a∏oby rozwa˝yç zasilenie zani-
kajàcych populacji osobnikami otrzymanymi w laborato-
rium z miejscowych nasion, przy jednoczesnej czynnej
ochronie siedliska danej populacji, oraz celowoÊç reintro-
dukcji gatunku na zanik∏e stanowiska w Êrodkowej i po∏u-
dniowej cz´Êci kraju (np. na mechowiska w potorfiach
w obr´bie odwodnionych dawniej torfowisk).

Propozycje dotyczàce siedlisk
Dla zachowania populacji lipiennika w d∏u˝szym okresie
konieczne jest stosowanie ochrony czynnej, zmierzajàcej
do zachowania otwartych mechowisk, na których wyst´pu-
je (por. Herbich i in. 1996). Podstawowe zabiegi do tego
zmierzajàce to utrzymywanie bàdê przywracanie odpo-
wiedniego uwodnienia torfowisk, zapobieganie sukcesji
drzew i krzewów, a tak˝e ochrona wód torfowisk przed
wzbogaceniem w biogeny, poprzez ochron´ ca∏ych ich
zlewni. Powy˝sze zabiegi najskuteczniej mo˝na realizowaç
na terenie obszarów chronionych (rezerwatów, u˝ytków
ekologicznych), najlepiej odpowiednio du˝ych, tak aby
obejmowa∏y zlewni´ torfowiska.
W przypadku stanowisk na torfowiskach do niedawna za-
gospodarowanych jako ∏àki, w przesz∏oÊci umiarkowanie
osuszanych i niekiedy nawo˝onych (co niesie za sobà
wzrost trofii), na których cz´sto obserwuje si´ ekspansj´
trzciny, konieczne jest stosowanie koszenia i usuwania bio-
masy jako metod ochrony czynnej, w celu zachowania ni-
skiej roÊlinnoÊci i obni˝enia ˝yznoÊci.
W ramach zabiegów renaturyzacyjnych nale˝y bezwzgl´d-
nie unikaç nadmiernego podtopienia torfowisk, które mo-
˝e spowodowaç zanik roÊlinnoÊci mechowiskowej na ko-
rzyÊç szuwarowej.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Utrzymanie otwartych mechowisk wp∏ynie korzystnie

na wiele innych gatunków roÊlin torfowiskowych, zagro˝o-
nych wygini´ciem zarówno w skali kontynentu (skalnica
torfowiskowa Saxifraga hirculus), jak i w Polsce (m.in. we∏-
nianeczka alpejska Baeothryon alpinum, we∏nianka deli-
katna Eriophorum gracile, marzyca czarniawa Schoenus ni-
gricans, liczne storczyki, reliktowe mchy – np. Cinclidium
stygium). W trakcie usuwania zaroÊli konieczne jest zabez-
pieczanie przed ca∏kowitym wyci´ciem wspó∏wyst´pujàcych
niekiedy z lipiennikiem, rzadkich gatunków krzewów: brzo-
zy niskiej Betula humilis i reliktowych wierzb, zw∏aszcza: la-
poƒskiej Salix lapponum i Êniadej S. starkeana (przy czym
umiarkowane przycinanie wp∏ywa dodatnio na ich rozwój).

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W kilku miejscach wyst´powania lipiennika prowadzo-
na jest ochrona czynna polegajàca na usuwaniu nalotu
drzew i krzewów oraz koszeniu, m.in. w ramach realizacji
planów ochrony parków narodowych: Wigierskiego (doli-
na Wiatro∏u˝y) i Biebrzaƒskiego (Bagno ¸awki) oraz przez
Klub Przyrodników w rezerwacie „Bagno Ch∏opiny”;
na ostatnim z wymienionych obiektów prowadzi si´ rów-
nie˝ dzia∏ania majàce na celu popraw´ uwodnienia torfo-
wiska (budowa zastawek).

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Badania powinny zmierzaç, przede wszystkim, do poznania:
• aktualnego rozmieszczenia gatunku w Polsce – koniecz-

na jest weryfikacja wszystkich znanych z literatury, ale
niepotwierdzonych ostatnio stanowisk, zw∏aszcza mazur-
skich;

• krótko- i d∏ugoterminowej dynamiki liczebnoÊci gatunku
na stanowiskach;

• preferencji siedliskowych gatunku (m.in. co do dost´p-
noÊci biogenów);

• mo˝liwoÊci i skutecznoÊci reintrodukcji gatunku;
• warunków ekohydrologicznych na torfowiskach z lipien-

nikiem;
• metod zapobiegania i ograniczania ekspansji trzciny

na mechowiskach;
• wp∏ywu procesów eutrofizacji na roÊlinnoÊç mechowisk;
• mechanizmów sukcesji mechowisk w kierunku zbioro-

wisk z dominacjà torfowców i ewentualnie sposobów za-
pobiegania tym zmianom.

Monitoring

Monitoring jak najwi´kszej liczby stanowisk powinien byç
prowadzony corocznie, w podobnym terminie latem (pe∏nia
kwitnienia/poczàtek i pe∏nia owocowania), ze wzgl´du
na znaczne krótkoterminowe wahania liczebnoÊci nadziem-
nych p´dów lipiennika. Powinno si´ zwracaç uwag´ na:
• liczebnoÊç osobników (w przypadku populacji zajmujà-

cych bardzo ma∏à powierzchni´ – wszystkich, w pozosta-
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∏ych przypadkach najlepiej na sta∏ych powierzchniach
próbnych) i ich struktur´ wiekowà, a zw∏aszcza udzia∏
p´dów juwenilnych (z jednym ma∏ym liÊciem);

• gatunki zacieniajàce (zwarcie krzewów i nalotu drzew
oraz trzciny, ewentualny fakt obfitego odnowienia drzew
– zw∏aszcza brzozy i olchy);

• stan uwodnienia torfowiska – w pe∏ni sezonu wegetacyj-
nego woda powinna znajdowaç si´ tu˝ pod powierzch-
nià torfowiska (ucisk na warstw´ mszystà, np. wskutek
chodzenia po torfowisku, powinien powodowaç pokaza-
nie si´ wody na powierzchni);

• zwarcie warstwy mszystej (czy nie jest zacieniona przez
stare, martwe p´dy turzyc, tzw. woj∏ok);

• aktywnoÊç bobrów na torfowisku i w sàsiedztwie, zw∏asz-
cza jeÊli chodzi o torfowiska w misach jeziornych – czy
nie powodujà zalania torfowiska;

• wszelkie ingerujàce w Êrodowisko przejawy aktywnoÊci
gospodarczej na torfowisku oraz, o ile to mo˝liwe, w je-
go zlewni – kopanie rowów, stawów, budow´ dróg, na-
wo˝enie sàsiadujàcego z torfowiskiem jeziora, podwy˝-
szanie i obni˝anie w nim poziomu wody, prowadzenie
przez torfowiska utwardzonych Êcie˝ek na brzeg jeziora,
sp∏ywy nieczystoÊci, intensywne nawo˝enie mineralne
pól i ∏àk w sàsiedztwie.
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