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AbstrAkt: W czterech rezerwatach Polski północno-zachodniej przeprowadzono badania hydro-
ekologiczne torfowisk alkalicznych (7230). Celem badań, zrealizowanych w okresie od 1995 do 2015 
roku, była ocena efektów różnych zabiegów ochronnych prowadzonych na zaburzonych torfowiskach.  
Praca przedstawia zróżnicowane wyniki zastosowanych metod ochrony w relacji do dynamiki warun-
ków hydrologicznych.
słoWA kluCzoWe: aktywna ochrona, torfowiska alkaliczne, rezerwaty przyrody, Natura 2000

AbstrACt: Hydroecological investigations of alkaline fens (Natura 2000 code 7230) were carried out 
in 1995-2015 in four nature reserves of northwestern Poland. The research was aiming at the evaluation 
of the effect of restoration measures applied in disturbed mires. The diversified results of several applied 
measures in relation to variable hydrologic conditions have been presented.
key Words: active management, alkaline fens, nature reserves, Natura 2000
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EfEkty aktyWnEj ochRony toRfoWiSk 
aLkaLicznych W WybRanych REzERWatach 

PoLSki Północno-zachodniEj

Effects of active management of alkaline fens in selected 
nature reserves of northwestern Poland

Wstęp

torfowiska alkaliczne, z punktu widze-
nia ochrony przyrody, należą do najcenniej-
szych ekosystemów Polski. W okresie ostat-
nich kilkudziesięciu lat ich zasoby uległy 
drastycznemu spadkowi,  sięgającemu 80% 
(Wołejko et al. 2012). Największe komplek-
sy, stosunkowo dobrze zachowanych torfo-
wisk alkalicznych, położone są w dolinach 
górnej biebrzy i rospudy. W Polsce północ-
no-zachodniej pod względem powierzchni i 
walorów przyrodniczych tych ekosystemów 
wyróżniają się bory tucholskie i Pojezie-
rze kaszubskie. W pozostałej części kraju 

pozostały z reguły obiekty o powierzchni 
niewielkiej, nieprzekraczającej kilku hekta-
rów, bardzo rzadko pozbawione śladów in-
gerencji człowieka. badania stratygraficzne 
potwierdzają, że w naturalnych warunkach 
Polski niżowej, torfowiska alkaliczne mogą 
rozwijać się i utrzymywać otwarty charakter 
(bez ingerencji człowieka) przez długi czas, 
szacowany na kilka tysięcy lat (m.in. Wassen 
et al. 1996, Wołejko i stańko 1998, Wołej-
ko et al. 2001,  stańko et al. 2010, Jabłoń-
ska et al. 2011, stańko i dziendziela 2015). 
długoterminowe obserwacje obszarów o 
zaburzonych warunkach hydrologicznych 
(zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej), 
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poddanych użytkowaniu wykazują dyna-
miczne zmiany szaty roślinnej, prowadzące 
najczęściej do ekspansji roślinności leśnej 
i zaroślowej. szybkie tempo zanikania tak 
cennych ekosystemów powoduje koniecz-
ność podejmowania aktywnych działań 
ochronnych, polegających najczęściej na 
poprawie warunków wodnych, hamowaniu 
sukcesji roślinności leśnej i zaroślowej oraz, 
poprzez usuwanie biomasy, przeciwdziała-
niu nadmiernej eutrofizacji. działania takie, 
zmierzające również do szerszego przywró-
cenia tradycyjnych metod użytkowania rol-
niczego postulowane są już od dłuższego 
czasu (por. Grootjans i Wołejko 2007) i stały 
się trwałym elementem praktyki ochrony 
przyrody. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
oceny efektów działań ochrony aktywnej 
realizowanych na kilkudziesięciu najcen-
niejszych torfowiskach alkalicznych Polski 
(stańko et al. 2015). do oceny wybrano kil-
ka przykładowych torfowisk położonych na 
terenie czterech rezerwatów Polski północ-
no-zachodniej.  

Materiał i metody oraz 
charakterystyka wybranych obiektów

Niniejszy artykuł dotyczy 4 wybranych, 
spośród 7 obszarów – istniejących i projek-
towanych rezerwatów położonych na Po-
morzu i ziemi lubuskiej (ryc. 1), w których 
prowadzono szczegółowe badania. Indywi-
dualnymi obiektami badań było 15 linii po-
miarowych (transektów badawczych) usytu-
owanych w tych rezerwatach. Na transektach 
przeprowadzono analizy stratygraficzne w 
celu odtworzenia historii rozwoju torfowisk 
i oceny stanu zachowania złoża torfowego. 
W centralnych punktach wyróżniających się 
płatów roślinnych wykonano zdjęcia fito-
socjologiczne standardową metodą braun-
blanqueta na potrzeby charakterystyki szaty 
roślinnej oraz rejestracji stanu wyjściowego, 
tj. przed podjęciem działań ochronnych. 
badania fitosocjologiczne powtórzono w 
odstępie 10-20 lat. systematykę syntakso-

nów ujednolicono, głównie zgodnie z opra-
cowaniem ratyńskiej et al. (2010). Na tran-
sektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
w okresie prowadzenia działań ochronnych 
rejestrowano zmiany wahań poziomu wód 
gruntowych za pomocą automatycznych re-
jestratorów. systematycznie odnotowywano 
rodzaj zabiegów ochronnych oraz ich inten-
sywność. zgeneralizowane dane dotyczące 
stratygrafii, zmienności warunków wod-
nych, intensywności podejmowanych dzia-
łań, stanu powierzchniowej warstwy torfu 
oraz przemian roślinności przedstawiono 
w formie graficznej. W niniejszym artykule 
przedstawiono wyniki pochodzące z 11 wy-
branych transektów. 

charakterystyka obiektów

Wszystkie obiekty znajdują się w grani-
cach ostatniego, północnopolskiego zlodo-
wacenia. Geomorfologicznie, podłoże na 
terenach ich zlewni to w przeważającej mie-
rze utwory sandrowe z fragmentami moren 
oraz licznych kemów. badane obiekty to 
pojeziorne, soligeniczne torfowiska prze-
pływowe. Ich roślinność tworzą 22 zespoły i 
zbiorowiska, reprezentujące roślinność me-
chowiskową, szuwarową, łąkową i leśną (tab. 
1). zlewnie wszystkich obiektów odznaczają 
się wysokim stopniem zalesienia (70-90%). 
Wszystkie omawiane obiekty położone są 
w granicach ostoi Natura 2000 i reprezen-
tują typ chronionego siedliska Natura 2000 
– torfowiska alkaliczne 7230. 

Rezerwat „dolina ilanki” położony 
jest w górnym biegu rzeki Ilanka. ten nie-
wielki  dopływ odry rozcina piaszczyste 
powierzchnie sandru Pliszki (Żynda 1967), 
porośnięte w większości przez bory sosno-
we. Walory przyrodnicze ekosystemów tor-
fowiskowych obszaru omówiono m.in. w 
opracowaniach lipki i Frankiewicza (1980), 
stańko et al. (1996), Wołejko i stańko (1998) 
oraz Wołejko et al. (2012). do roku 1945 
torfowiska w dolinie Ilanki, z wyjątkiem 
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niewielkich, najbardziej podmokłych frag-
mentów, użytkowane były jako łąki kośne, 
wcześniej poddane melioracjom odwadnia-
jącym. W kolejnych latach stopniowo wyco-
fywano się z użytkowania rolniczego, a od 
lat 70. XX wieku użytkowania zaprzestano. 
W roku 2000 na gruntach dzierżawionych 
przez klub Przyrodników utworzono rezer-
wat przyrody o pow. ok 240 ha.

Na potrzeby niniejszej pracy wybrano 4 
transekty: „A”, „d” i „e” - położone w są-
siedztwie jeziora Pniów, oraz „F” w sąsiedz-
twie tzw. trzeciego Młyna. Analizy prze-
mian roślinności na transektach dokonano 
w oparciu o dane zebrane w latach 1994-

ryc. 1.  lokalizacja badanych kompleksów torfowisk alkalicznych. 
Fig. 1.  location of the studied alkaline fen complexes.

2014. Jest to najdłuższy przedział czasowy 
spośród wszystkich analizowanych obsza-
rów. działania ochronne obejmowały głów-
nie wycinki nalotów drzew oraz 3-5 krotne 
(w zależności od transektu) koszenie wraz 
z usunięciem biomasy. W obrębie transek-
tu „d” nie prowadzono działań ochron-
nych. W przypadku transektu „F” w ramach 
działań ochronnych podniesiono poziom 
wody za pomocą przetamowania na rowie 
melioracyjnym. od chwili budowy piętrze-
nia poziom wody systematycznie wzrastał 
w rezultacie oddziaływania dobudowanej 
tamy bobrowej. W obrębie transektu „A” na 
poziom wód gruntowych wpływ także mia-
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tab. 1.  zróżnicowanie roślinności badanych torfowisk alkalicznych (nomenklatura za: ratyńska i in. 
2010).

tab. 1.  Vegetation of the studied alkaline fens (nomenclature of syntaxa was adopted after ratyńska 
et al. 2010).

obszar
 / area dolina ilanki Mechowisko 

kosobudki
dolina 
kulawy

bagno
 chłopiny

transekt A d e F b C J k A o b
syntakson
Cl. Oxycocco-Sphagnetea br.-bl. et R. tx. 1943
Com. from the Class Oxycocco-Sphagnetea +
Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae (nordhagen 1936) R.tx.1937
O. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936 
All. Caricion lasiocarpae Vanden berghen in lebrun et al. 1949
Scorpidio-Caricetum diandrae osvald 1923 
(syn.: Caricetum diandrae Jonas 1932) +

Menyantho-Sphagnetum teretis Warén 1926 + + + + + +
All. Caricion davallianae klika 1934 
Caricetum paniceo-lepidocarpae 
(steffen 1931) W. braun 1968 + +

Juncetum  subnodulosi (Allorge 1922) 
W. koch 1926 + + +

Eleocharitetum pauciflorae lüdi 1921 + +
Cl. Phragmitetea australis (klika in klika et novak 1941) R. tx. et Preising 1942
O. Phragmitetalia australis W. koch 1926
All. Phragmition communis  W. koch 1926
Cladietum marisci Allorge 1922 
ex zobrist 1935 +

Phragmitetum communis kaiser 1926 + + + + +
Schoenoplectetum tabernaemontani 
de soó 1947 +

Glycerietum maximae (Allorge 1922 ) 
Hueck 1931 + + + +

All. Magnocaricion elatae  W. koch 1926
Caricetum acutiformis eggler 1933 + + + + + + + +
Caricetum acutiformis eggler 1933  
wariant mechowiskowy +

Caricetum paniculatae Wangerin 1916 
ex von rochow 1951 + + + + +

Caricetum rostratae rübel 1912 +
Caricetum rostratae rübel 1912  
wariant mechowiskowy + + +

Cl. Molinio-Arrhenathereta r. tx. 1937 em. 1970
O. Molinietalia W. koch 1926
All. Calthion r. tx. 1937
Caricetum cespitosae steffen 1931 + + + +
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Scirpetum sylvatici ralski 1931 +
Equisetetum palustris sennikov 1919 + +
Angelico-Cirsietum oleracei r. tx. 1937 
em. 1947 molinietosum +

basal community from the alliance 
Calthion palustris + +

Cl. Alnetea glutinosae br.-bl. 
et. R.tx. 1943
O. Alnetalia glutinosae r. tx. 1937
All. Alnion glutinosae (Malcuit 1929) 
Meijer drees 1936
Sphagno-Alnetum lemee 1937. + + + +
Carici elongatae-Alnetum W. koch 1926 
ex schwickerath 1933 + + + + +

ła tama bobrowa na rzece Ilanka, piętrząca 
równocześnie wodę w jeziorze Pniów. W 
przypadku transektów badawczych „d” i 
„e”, w okresie badań nie zaobserwowano 
znaczących zmian warunków hydrologicz-
nych (ryc. 3).

Projektowany rezerwat „Mechowisko 
kosobudki”  położony jest w górnym biegu 
rzeki Pliszka, w sąsiedztwie osady kosobud-
ki. Warunki przyrodnicze panujące w tej do-
linie omówiono w pracach Wołejko i stańko 
(1998), Wołejko et al. (2012), jak też w nie-

ryc. 2.  lokalizacja transektów badawczych (czerwone linie) oraz położenie rejestratora poziomu 
wody (czerwona gwiazdka) w rezerwacie „dolina Ilanki”.

Fig. 2.  location of investigated transects (red lines) and water-level measuring device (red star) in 
the nature reserve „dolina Ilanki”.

publikowanych opracowaniach szczegóło-
wych, związanych z tworzeniem rezerwatu 
przyrody na gruntach będących własnoś-
cią klubu Przyrodników. Pliszka to kolejna 
niewielka rzeka odwadniająca piaszczysty 
sandr Pliszki (Żynda 1961). W obszarze 
zasilania hydrologicznego doliny zdecydo-
wanie dominują bory sosnowe i mieszane. 
użytkowanie łąkowe, w dalszej przeszłości 
znacznie intensywniejsze niż obecnie, ogra-
niczone było do dna doliny i jej najbliższe-
go sąsiedztwa. z tego okresu zachowała się 
rozwinięta sieć rowów melioracyjnych. Po 
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wojnie badane torfowiska były użytkowane 
ekstensywnie do połowy lat 80. XX wieku. 

badania prowadzono w obrębie 4 tran-
sektów badawczych: „b”, „C”, „J” i „k”. okres 
prowadzonych obserwacji obejmuje lata 
1995-2014. zabiegi ochronne w obrębie tran-
sektu „b” i „k” polegały głównie na usuwa-
niu nalotów drzew. W obrębie transektu „C” 
i „J” w roku 2008 przywrócono ekstensyw-
ne użytkowanie polegające na corocznym, 

jednorazowym koszeniu 90% powierzchni 
torfowiska. od roku 2013 torfowisko, przez 
które przebiegają obydwa transekty, wyka-
szane jest corocznie na 50% powierzchni. 

Wzrost poziomu wody odnotowany w 
obrębie transektu  „b” nie wynika z podej-
mowanych działań ochronnych, lecz jest 
rezultatem oddziaływania tamy bobrowej 
na rzece Pliszka. Wzrost poziomu wody w 
obrębie transektu „C” i „J” jest pochodną 

ryc. 3.  zmienność poziomu i temperatury wody gruntowej w torfowisku „dolina Ilanki” (dane z 
automatycznego rejestratora zlokalizowanego na transekcie „A”).

Fig. 3.  Changes in the level and temperature of ground water in the „dolina Ilanki” mire (data from 
automatic diver located at transect “A”).

ryc. 4.  lokalizacja transektów badawczych (czerwone linie) oraz położenie rejestratorów poziomu 
wody (czerwona gwiazdka) w projektowanym rezerwacie „Mechowisko kosobudki”.

Fig. 4.  location of investigated transects (red lines) and water-level measuring devices (red stars) in 
the proposed nature reserve „Mechowisko kosobudki”.
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ryc. 5.  zmienność poziomu i temperatury wody gruntowej w torfowisku „Mechowisko kosobudki” 
(dane z automatycznego rejestratora zlokalizowanego na transekcie „b”).

Fig. 5.  Changes in the level and temperature of ground water in the „Mechowisko kosobudki”   mire 
(data from automatic diver located at transect “b”).

ryc. 6.  zmienność poziomu i temperatury wody gruntowej w torfowisku „Mechowisko kosobudki” 
(dane z automatycznego rejestratora zlokalizowanego na transekcie „k”).

Fig. 6.  Changes in the level and temperature of ground water in the „Mechowisko kosobudki” mire 
(data from automatic diver located at transect “k”).

zarówno działalności bobrów, jak też budo-
wy przetamowań na rowach melioracyjnych 
odwadniających torfowisko. W obrębie tran-
sektu „k” odnotowano wysoki i stabilny po-
ziom wód gruntowych bez istotnych zmian 
w okresie prowadzonych obserwacji. 

Rezerwat „dolina kulawy”. transekty 
badawcze („A” i „o”) zlokalizowane są w 
źródłowym odcinku doliny rzeki kulawa, 

nad niewielkim, bezimiennym jeziorkiem 
przy leśniczówce bukówki. Informacje o 
walorach przyrodniczych mokradeł doliny 
zawierają m.in. opracowania: boińskiego 
(1988), Prajs i Antkowiaka (2010), utrackiej 
et al(2007), Wołejko et al (2012), natomiast 
szczegółowe dane przyrodnicze wykorzysta-
no do opracowania dokumentacji i planów 
ochrony, obejmujących obszar niniejszych 
badań: Wołejko et al (2007), stańko et al 
(2011).  



105

stańko r., Wołejko l.– efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych ...

obszar zlewni zbudowany jest głównie 
z piasków sandrowych. rynna rzeki kulawa 
ma interesującą budowę geologiczną zwią-
zaną częściowo z przerwaniem naturalnej 
bariery, utrzymującej poziom wody w zbior-
nikach polodowcowych. W wyniku erozji 
na części obszaru doliny kulawy odsłonięte 
zostały warstwy gytii wapiennej i martwic 
węglanowych (pochodzenia źródliskowe-
go) wyścielających dna dawnych zbiorni-
ków wodnych i wysiękowe krawędzie doliny 
(Prusinkiewicz i Noryśkiewicz 1975). 

obszar badanych torfowisk był eksten-
sywnie użytkowany prawdopodobnie do 
końca lat 80. XX wieku, a w późniejszych 
latach sporadycznie wykaszany. badania 
prowadzono na przestrzeni lat 2003-2015. 
W obrębie transektu badawczego w ramach 
działań ochronnych prowadzono regularne 
(coroczne) wykaszanie roślinności wraz z 
usuwaniem biomasy oraz utrzymywano sta-
le wysoki i stabilny poziom wody w jeziorku 
za pomocą „przepusto-zastawki” na odpły-
wie.

ryc. 7.  lokalizacja transektów badawczych (czerwone linie) oraz położenie rejestratora poziomu 
wody (czerwona gwiazdka) w rezerwacie „dolina kulawy”.

Fig. 7.  location of investigated transects (red lines) and water-level measuring device (red star) in 
the nature reserve „dolina kulawy”.

ryc. 8.  zmienność poziomu i temperatury wody gruntowej w torfowisku „dolina kulawy” (dane z 
automatycznego rejestratora zlokalizowanego na transekcie „A”).

Fig. 8.  Changes in the level and temperature of ground water in the „dolina kulawy” mire (data 
from automatic diver located at transect “A”).
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Rezerwat „bagno chłopiny” położony 
jest w centralnej części dużej równiny san-
drowej (równina Gorzowska). Jest to  nie-
wielka, najbardziej zabagniona część duże-
go, silnie zmeliorowanego i przesuszonego 
pojeziornego kompleksu torfowiskowego. 
był on objęty ochroną prawną już w okre-
sie przedwojennym; ponownie powołano 
rezerwat w roku 1963, głównie ze względu 
na bogactwo florystyczne, w tym populacje 
licznych gatunków storczykowatych (Jas-
nowski i Jasnowska 1977). zanikanie cen-

nych gatunków i ekosystemów było przy-
czyną zaproponowania dosyć radykalnych 
działań ochronnych (Wołejko et al. 2000).

Przeprowadzone działania ochronne 
skoncentrowane były na usuwaniu nalo-
tów drzew z powierzchni torfowiska oraz 
hamowaniu nadmiernego odpływu wody 
odprowadzanej przez rowy melioracyjne. 
budowa przetamowań przyczyniła się do 
znacznego wzrostu poziomu wody w obrę-
bie całego rezerwatu w latach 2005-2007. Na 
skutek dewastacji wybudowanej infrastruk-

ryc. 9.  lokalizacja transektu badawczego (czerwona linia) oraz położenie rejestratorów poziomu 
wody (czerwone gwiazdki) w rezerwacie „bagno Chłopiny”.

Fig. 9.  location of investigated transect (red line) and water-level measuring devices (red stars) in 
the nature reserve „bagno Chłopiny”.

ryc. 10.  zmienność poziomu i temperatury wody gruntowej w torfowisku „bagno Chłopiny” (dane z 
automatycznego rejestratora zlokalizowanego na transekcie „b”).

Fig. 10.  Changes in the level and temperature of ground water in the „bagno Chłopiny” mire (data 
from automatic diver located at transect “b”).
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tury hydrotechnicznej poziom wody grun-
towej uległ obniżeniu, po czym ponownie 
podniósł się w wyniku podjętych działań 
ochronnych oraz nieoczekiwanego, częścio-
wego zahamowania odpływu spowodowa-
nego budową drogi s3 (stańko 2012). 

Wyniki 

Rezerwat „dolina ilanki” 
transekt „A” (ryc. 11). rejestracja wahań 

poziomu wody w okresie  pięcioletniego cy-
klu pomiarów wskazuje na stosunkowo nie-
wielkie wahania (ok. 15 cm) w strefie przy-
krawędziowej torfowiska (punkt A3). W 

części transektu położonego niżej (punkty 
A6-A14) odnotowano większe wahania oraz 
znaczący wzrost (o co najmniej kilkanaście 
cm) poziomu wody na skutek oddziaływania 
tamy bobrowej na rzece Ilance. Powierzch-
nia torfowiska pozostawała stabilna, choć 
powierzchniowa warstwa torfu znajduje się 
w stanie średniego i silnego rozkładu. W 
obrębie transektu na przestrzeni ostatnich 
20 lat wykonano 2 zabiegi usuwania nalotu 
drzew oraz 4-krotne koszenie. 

Analiza porównawcza zebranego mate-
riału fitosocjologicznego wskazała na stop-
niowe zanikanie roślinności łąkowej z ele-
mentami mechowisk na rzecz szuwarów, w 
tym głównie trzcinowisk (ryc. 11, fot. 1). 

ryc. 11. rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „A” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „dolina Ilanki” (kolorem zielonym ozna-
czono część transektu objętą badaniami roślinności). 

Fig. 11.  distribution of plant communities at the „A” transect in the years 1994 and 2014 in relation to 
water conditions, management measures, intensity of use and decomposition grade of peat in 
the „dolina Ilanki” nature reserve (vegetation was studied in the part of the transect marked 
green).
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legenda (dotyczy wszystkich transektów)

oznaczenia utworów organicznych/type of substrate 

transekt „d” (ryc. 12). W obrębie całego 
transektu poziom wody na przestrzeni ostat-
nich 20 lat był wysoki i stabilny. obserwo-
wano jedynie niewielkie wahania w zakresie 
ok. 15 cm. Powierzchniowa warstwa torfu 
jest słabo rozłożona. Powierzchnia torfowi-
ska ma charakter pływającej maty unoszą-
cej się bądź opadającej wraz z wahaniami 
zwierciadła wody. W obrębie transektu nie 
prowadzono zabiegów ochronnych. W okre-
sie prowadzonych obserwacji na przestrzeni 
20 lat roślinność nie uległa istotnym prze-
mianom (ryc. 12), poza całkowitym zani-
kiem niewielkiego płatu kłoci wiechowatej 
w punkcie d6. 

transekt „F” (ryc. 13). W okresie pro-
wadzonych obserwacji odnotowano zna-
czący wzrost poziomu wody prowadzący 
do niemal całkowitego zalania torfowiska. 
Powierzchniowa warstwa torfu ma średni 
i silny stopień rozkładu. Powierzchnia tor-
fowiska jest dość stabilna o ograniczonych 
możliwościach przemieszczania pionowego 
wraz z wahaniami poziomu wody. W obrę-
bie całego torfowiska prowadzono zabiegi 
ochronne polegające na dwukrotnym usu-
nięciu nalotów drzew i wykaszaniu wraz z 
usuwaniem biomasy. W okresie 20 lat nastą-
pił tu całkowity zanik roślinności łąkowej i 
mechowiskowej na rzecz szuwarów (ryc. 13, 
fot. 2). 
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Fot. 1.  Widok na transekt „A” w rezerwacie „dolina Ilanki”. W centralnej części zdjęcia z roku 1995 
widoczny ciemnozielony płat situ tępokwiatowego (fot. robert stańko).

Photo 1.  View of transect „A” in the nature reserve „dolina Ilanki”. At the center of 1995 photo a dark-
green patch of Juncus subnodulosus is visible (photo by robert stańko).
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ryc. 12.  rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „d” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „dolina Ilanki”. 

Fig. 12.  distribution of plant communities at the „d” transect in the years 1994 and 2014 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „dolina Ilanki” nature reserve.

transekt „e” (ryc. 14). torfowisko o sta-
bilnym, wysokim poziomie wody (bezpo-
średnio przy powierzchni gruntu) na zboczu 
pagórka – kemu z intensywnym wypływem 
wód podziemnych. Powierzchniowa war-
stwa torfu silnie rozłożona. Powierzchnia 
torfowiska w rejonie mineralnego wynie-
sienia jest stabilna i w sąsiedztwie rzeki 
przybiera postać pływającej maty podatnej 
na wahania poziomu wody. W obrębie tran-
sektu przeprowadzono jednorazowy zabieg 
koszenia. zaobserwowano niewielkie zmia-
ny roślinności, głównie w rozmieszczeniu 
poszczególnych płatów. Charakterystyczną 
cechą tej części torfowiska jest utrzymująca 
się od kilkudziesięciu lat silna populacja situ 
tępokwiatowego Juncus subnodulosus, które-
go płaty wydają się w tym miejscu zwiększać 
swoją powierzchnię. 

Projektowany rezerwat
„Mechowisko kosobudki”
transekt „b” (ryc. 15). Na przestrzeni 

ostatnich kilku lat prowadzonych obserwacji 
odnotowano stały, niewielki wzrost poziomu 
wód gruntowych. Powierzchniowa warstwa 
torfu w centralnej części transektu jest bar-
dzo dobrze zachowana w przeciwieństwie 
do fragmentów wyniesionych, położonych 
w sąsiedztwie mineralnych krawędzi doliny. 
Powierzchnia torfowiska jest stabilna, tylko 
w niewielkim stopniu podatna na pionowe 
przemieszczanie, szczególnie w centralnej 
części transektu. badania fitosocjologiczne 
wskazują na brak istotnych zmian w charak-
terze roślinności w obrębie całego transektu 
z wyjątkiem stale powiększającego się areału 
olszyn.

transekt „C” (ryc. 15). W okresie pro-
wadzonych badań zaobserwowano znaczą-
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ryc. 13.  rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „F” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „dolina Ilanki”. 

Fig. 13.  distribution of plant communities at the „F” transect in the years 1994 and 2014 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „dolina Ilanki” nature reserve.

ryc. 14. rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „e” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „dolina Ilanki”. 

Fig. 14.  distribution of plant communities at the „e” transect in the years 1994 and 2014 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „dolina Ilanki” nature reserve.
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Fot. 2. 
Widok na transekt 
„F” w rezerwacie 
„dolina Ilanki”
(fot. robert 
stańko).
Photo 2.
View of transect 
„F” in the nature 
reserve „dolina 
Ilanki” (photo by 
robert stańko).
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ryc. 15.  rozmieszczenie fitocenoz na transektach „b” i „C” w latach 1994 i 2014 na tle warunków 
wodnych, przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stop-
nia rozkładu powierzchniowej warstwy złoża torfu w projektowanym rezerwacie „Mechowi-
sko kosobudki”.

Fig. 15.  distribution of plant communities at the „b” and „C” transects in the years 1994 and 2014 in 
relation to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition 
grade of peat in the „Mechowisko kosobudki” proposed nature reserve.

cy wzrost poziomu wody w części transek-
tu położonej najbliżej rzeki. W sąsiedztwie 
mineralnych krawędzi doliny poziom wody 
osiągał zbliżone wartości. Powierzchnio-
wa warstwa torfu na niemal całej długości 
transektu jest silnie zmineralizowana. Po-
wierzchnia torfowiska jest stabilna, o silnie 
ograniczonych możliwościach ruchu pio-
nowego. W okresie prowadzonych obser-
wacji odnotowano ustępowanie zbiorowisk 
szuwarowych i łąkowych na rzecz leśnych 
(fragmenty transektu wyłączone z użytko-
wania kośnego i zabiegów ochronnych). W 
obrębie pozostałych fragmentów charakter 
roślinności w zasadzie nie uległ istotnym 
zmianom.  

transekt „J” (ryc. 16). Na przeważającej 
części transektu w okresie prowadzonych 
badań odnotowano wzrost poziomu wody 
wywołany zamulaniem się jednego z głów-
nych rowów melioracyjnych, budową prze-

tamowań na rowach szczegółowych oraz 
podnoszeniem się poziomu wody w rzece 
Pliszka (oddziaływanie tam bobrowych). 
lokalnie (w obrębie punktów oznaczonych 
jako: J6, J7, J8, J9) stale utrzymuje się zalew 
wodami pochodzącymi ze źródeł kopuło-
wego torfowiska źródliskowego – punkt 
oznaczony na transekcie jako J2. Powierzch-
niowa warstwa torfu o średnim stopniu roz-
kładu. Powierzchnia torfowiska stabilna, z 
wyjątkiem centralnej części przybierającej 
postać pływającego pła. odnotowane zmia-
ny w stosunku do początkowego okresu ba-
dań to znaczący wzrost udziału zbiorowisk 
mechowiskowych (w obrębie prowadzonych 
zabiegów i użytkowania kośnego) kosztem 
roślinności łąkowej i szuwarowej. W części 
bez zabiegów ochronnych odnotowano po-
wolną ekspansję zarośli olszowych. 

transekt „k” (ryc. 17). W obrębie tran-
sektu poziom wód gruntowych w okresie 
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ryc. 16. rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „J” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w projektowanym rezerwacie „Mechowisko kosobud-
ki”.

Fig. 16.  distribution of plant communities at the „J” transect in the years 1994 and 2014 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „Mechowisko kosobudki” proposed nature reserve.

obserwacji był wyjątkowo stabilny. Po-
wierzchniowa warstwa torfu w poszczegól-
nych częściach transektu o zróżnicowanym 
stopniu rozkładu. Najsilniej rozłożone torfy 
w sąsiedztwie przesuszonych fragmentów 
torfowiska znajdują się w rejonie mineral-
nych krawędzi, najsłabiej rozłożone – w 
partiach najniższych, w sąsiedztwie rzeki. 
Powierzchnia torfowiska jest  stabilna w 
rejonie mineralnych krawędzi i w central-
nej części transektu. W sąsiedztwie rzeki 
przybiera postać ruchomego pła. Analiza 
fitosocjologiczna wykazała, że prowadzone 
zabiegi ochronne przyczyniły się do rozwo-
ju zbiorowisk mechowiskowych w obrębie 
wcześniej zarejestrowanych szuwarów, nato-
miast w ograniczonym stopniu zahamowały 
ekspansję zbiorowisk leśnych. 

Rezerwat „dolina kulawy”
W obrębie obu transektów zlokalizowa-

nych po przeciwnych stronach niewielkie-

go jeziorka (ryc. 18) odnotowano stabilny 
poziom wód gruntowych uzależniony od 
stałego piętrzenia na odpływie ze zbiorni-
ka. W roku 2015, po remoncie istniejącego 
przepustu, poziom wody uległ nieznacz-
nemu podniesieniu. stopień mineralizacji 
powierzchniowej warstwy torfu jest zróżni-
cowany. bardzo słabo rozłożone torfy wy-
stępują w najniżej położonych partiach tor-
fowiska, w sąsiedztwie zbiornika wodnego. 
Wraz ze wzrostem wyniesienia powierzchni 
gruntu w kierunku mineralnych krawędzi 
stopień rozkładu zwiększa się. Powierzchnia 
torfowiska w sąsiedztwie zbiornika ma cha-
rakter pływającego pła, a w sąsiedztwie mi-
neralnych krawędzi jest stabilna. W obiekcie 
prowadzono bardzo intensywne działania 
ochronne polegające na niemal corocznym 
wykaszaniu i usuwaniu biomasy z całej 
powierzchni badanych transektów. zaob-
serwowane zmiany roślinności torfowiska 
wskazują na nieznaczny wzrost udziału fito-
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ryc. 17.  rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „k” w latach 1994 i 2014 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w projektowanym rezerwacie „Mechowisko kosobud-
ki”.

Fig. 17.  distribution of plant communities at the „k” transect in the years 1994 and 2014 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „Mechowisko kosobudki” proposed nature reserve.

cenoz mechowiskowych kosztem szuwarów. 
W bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody 
wzrost udziału fitocenoz i gatunków związa-
nych z mechowiskami wynika z naturalnej 
sukcesji, natomiast w centralnej części tor-
fowiska może być związany również z dzia-
łaniami ochronnymi ograniczającymi udział 
gatunków zielnych (szczególnie wysokich 
turzyc) na rzecz mchów brunatnych. 

Rezerwat „bagno chłopiny”
W granicach całego rezerwatu w okresie 

prowadzenia obserwacji odnotowano wzrost 
poziomu wód gruntowych o ok. 40 cm (ryc. 
19). Powierzchniowa warstwa torfu bada-
nej, centralnej części torfowiska, o niskim 
stopniu rozkładu. teren ten przybiera po-
stać pływającego pła podatnego na wahania 
poziomu wody. Pomimo znaczącego wzro-

stu poziomu wody i uwodnienia torfowiska 
w okresie badań obserwowano intensywną 
ekspansję zarośli olszowo-brzozowych, re-
gularnie usuwanych w trakcie prowadzo-
nych zabiegów ochronnych. badania fitoso-
cjologiczne potwierdziły, że udział fitocenoz 
mechowiskowych nie uległ znaczącej zmia-
nie, odnotowano natomiast całkowity za-
nik (w obrębie transektu) płatów  mszarów 
minerotroficznych oraz wzrost powierzchni 
zarośli olszowych. 

Podsumowanie i wnioski

kilkunastoletnie obserwacje wybranych 
torfowisk alkalicznych rezerwatów Polski 
północno-zachodniej wskazują na dyna-
miczne zmiany roślinności:
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ryc. 18.  rozmieszczenie fitocenoz na transektach „A” i „o” w latach 2002-2005 i 2015 na tle warun-
ków wodnych, przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz 
stopnia rozkładu powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „dolina kulawy”.

Fig. 18.  distribution of plant communities at the „A” and „o” transects in the years 2002-2005 and 
2015 in relation to water conditions, management measures, intensity of landuse and decom-
position grade of peat in the „dolina kulawy” nature reserve.

ryc. 19. rozmieszczenie fitocenoz na transekcie „b” w latach 2000 i 2015 na tle warunków wodnych, 
przeprowadzonych zabiegów ochronnych, intensywności użytkowania oraz stopnia rozkładu 
powierzchniowej warstwy złoża torfu w rezerwacie „bagno Chłopiny”.

Fig. 19.  distribution of plant communities at the „b” transect in the years 2000 and 2015 in relation 
to water conditions, management measures, intensity of landuse and decomposition grade of 
peat in the „bagno Chłopiny” nature reserve.
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Fot. 3.  Widok na transekt „b” w rezerwacie „bagno Chłopiny” (fot. robert stańko).
Photo 3.  View of transect „b” in the nature reserve „bagno Chłopiny” (photo by robert stańko).

- prowadzone rejestry zmian poziomu 
wód gruntowych wskazują, że torfowiska 
alkaliczne w warunkach Polski niżowej 
charakteryzują się amplitudą wahań od 
15 do 40 cm, 

- działania ochronne polegające na ma-
nipulacji poziomem wód gruntowych, 
usuwaniu roślinności  leśnej i zaroślowej 
oraz wykaszaniu mogą przynosić zróżni-
cowane efekty,

- działania ochronne, ograniczające się 
tylko do podnoszenia poziomu wody w 
obrębie torfowisk alkalicznych o zabu-
rzonych warunkach hydrologicznych, w 
niewielkim stopniu przyczyniają się do 
hamowania ekspansji roślinności leśnej,

- podnoszenie poziomu wody w obiektach 
o znacznej mineralizacji powierzchnio-
wej warstwy torfu przyczynia się do eks-
pansji roślinności szuwarowej,

- utrzymanie bądź przywrócenie roślin-
ności charakterystycznej dla torfowisk 
alkalicznych w obiektach silnie prze-
kształconych jest możliwe poprzez pod-
noszenie poziomu wód z jednoczesnym 
intensywnym usuwaniem biomasy,

- okazjonalne (raz na 3-5 lat) usuwanie 
nalotów drzew  zapewnia utrzymanie 
charakterystycznej roślinności w przy-
padku najmniej przekształconych torfo-
wisk alkalicznych, 

- torfowiska alkaliczne wyróżniają się wie-
loma swoistymi cechami zależnymi od 
lokalnych warunków hydroekologicz-
nych i wymagają wyjątkowo zindywi-
dualizowanego traktowania w doborze 
metod ochrony.
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Summary

Hydroecological investigations of alkaline fens (Natura 2000 code 7230) were carried out in 1995-
2015 in four nature reserves of northwestern Poland. The vegetation succession and the groundwater 
level dynamics were studied along 15 transects in relation to active protection measures of different 
intensity (blocking water outflows from the mires, removal of trees and shrubs, mowing). It was shown 
that within the period of over 20 years the dynamic changes in plant cover occurred. The water level 
oscillations in the best preserved mires were relatively stable and stayed within the range of 15 to 40 cm. 
The effects of active management were differentiated. raising the water level in hydrologically disturbed 
alkaline mires had little effect on preventing the encroachment of forest. In mires with highly decom-
posed topsoil water level raising promoted the expansion of reed. It was concluded that in strongly 
disturbed alkaline fens the most effective protective measures were the simultaneous rising of water 
level and intensive removal of biomass. The occasional (once in 3-5 years) removal of trees’ regrowth 
was efficient only in the least disturbed fens. In general, alkaline fens show high degree of variability 
and protective measures should be applied taking into account their individuality.
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