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Podstawa opracowania planu 
zarządzania siedliskiem  

 
Opracowanie zostało wykonane w ramach projektu LIFE11 
NAT/PL/423 pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym 
krajobrazie Polski północnej” współfinansowanego ze środków 
instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW 
 

Projekt pt.: „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie 
Polski północnej” , prowadzony przez Klub Przyrodników, w partnerstwie z 
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Gdańsku i Olsztynie. Projekt 
realizowany w okresie od września 2012 r. do marca 2017 r. zakłada zahamowanie 
procesu degradacji oraz poprawę lub zachowanie właściwego stanu torfowisk 
alkalicznych Polski północnej w 29 obszarach Natura 2000, jako siedliska występowania 
wielu rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie 
gatunków z załącznika II dyrektywy siedliskowej (skalnicy torfowiskowej Saxifraga 
hirculus, lipiennika Loesela Liparis Loeseli i mchu haczykowca 
błyszczącego Hamatocaulis vernicosus). Wśród wybranych obszarów znalazło się 86 
najcenniejszych i najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych kraju na terenie 6 
województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 
W szczególności projekt zmierzać będzie do: 
 zahamowania nadmiernego odpływu i podniesienia poziomu wód gruntowych w 

obszarze torfowisk alkalicznych, 
 zahamowania procesu mineralizacji i eutrofizacji powierzchniowej warstwy torfowisk 

alkalicznych, 
 zatrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej torfowisk alkalicznych 

spowodowanej ekspansją gatunków charakterystycznych dla siedlisk o niższej 
wilgotności np. traw, drzew i krzewów, 

 wzmocnienia populacji regionalnych skrajnie zagrożonego wyginięciem gatunku 
Saxifraga hirculus, poprzez namnażanie i wsiedlanie jej osobników na teren 
poszczególnych obszarów, 

 upowszechnienia metod ochrony torfowisk alkalicznych na bazie dobrych planów 
ochrony i planów zarządzania sporządzonych w oparciu o solidne, podstawy naukowe 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów hydroekologicznych, 

 promowania ochrony torfowisk alkalicznych jako obszarów akumulujących CO2 i 
wspierających działania ograniczające skutki efektu cieplarnianego, utworzenia grupy 
osób zainteresowanych ochroną torfowisk alkalicznych w przyszłości podejmujących 
działania utrwalające uzyskane w ramach projektu efekty, wykupu najcenniejszych i 
zarazem najbardziej zagrożonych fragmentów torfowisk alkalicznych. 

 
Przy takiej konstrukcji Projekt stworzył szansę zachowania w dobrym stanie lub poprawę 
stanu dla najcenniejszych obszarów występowania siedliska 7230 stanowiących ok. 70% 
powierzchniowych zasobów Polski północnej (30% krajowych zasobów) tego siedliska z 
aktualnie występującą, charakterystyczną roślinnością turzycowo-mszystą. Dodatkowo 
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realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i utrzymania około 90% krajowych 
stanowisk skalnicy torfowiskowej, około 50% krajowych stanowisk lipiennika Loesela i 
haczykowca błyszczącego i około 50% stanowisk innych wybitnie rzadkich gatunków 
roślin np. gwiazdnicy grubolistnej Stellaria crassifolia, czy mchów Messia triquetra, 
Pseudocalliergon trifarium i Cinclidium stygium. 
 
 

Drzewiany 

1. Wykaz materiałów wykorzystanych do opracowania 
planu zarządzania 
Karczewski A. 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na 

obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe).  Wyd.  Nauk. UAM, Ser. 
Geogr. 44: 1-48. 

Marszałek S., Szymański J. 2005. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski w skali 1:50000. Arkusz Bobolice. PIG, Warszawa. 

Osadowski Z. 1999a. Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich 
ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 49-64.  

Osadowski Z. 1999b. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza na 
obszarze górnej zlewni rzeki Radwi. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. 48: 151-157. 

Osadowski Z.,  2000. Szata roślinna kompleksów źródliskowych górnej zlewni 
Radwi. Pr. dr. Uniw. Szczeciński, Mscr., Słupsk 

Osadowski Z., Fudali E. 2001. Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych 
dorzecza Parsęty Cz. 1. Źródliska górnej zlewni Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 50: 149-
168. 

Osadowski Z., Sobisz Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice 
zagadnienia geobotaniczne. Biuro Projekt. Koszalin. Msc. 

Stańko R. 2011. Regionalny program ochrony torfowisk alkalicznych w 
województwie zachodniopomorskim. Klub Przyrodników, Świebodzin, mscr. (wersja 
internetowa) 

Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Bobolice. Bobolice, 1997-98 (z późniejszymi zmianami) 
 

2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego obiektu 
Dobrze rozpoznana została szata roślinna w zakresie roślin naczyniowych (Osadowski 
1999a, b; 2000) i mszaków (Osadowski i Fudali 2001) oraz roślinności mokradłowej 
(Osadowski 2000). Stan flory i roślinności został zweryfikowany w ramach niniejszego 
opracowania. 

3. Ogólne dane o obiekcie 
3.1. Rejestr powierzchniowy - wykaz działek geodezyjnych i wydzieleń 

leśnych 
 

Tab. 1. Wykaz działek i wydzieleni leśnych, wraz z strukturą własności. 
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Nazwa obiektu Pełny adres leśny 
Pełny adres 

administracyjny 
Pełny adres 
ewidencyjny 

Drzewiany 

11-02-1-08-348-j-00  
11-02-1-08-348-i-00  
11-02-1-08-348-l-00  
11-02-1-08-348-o-00  
11-02-1-08-348-d-00 

32-09-035-02 320903_5.0096.348/3 

 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie działek geodezyjnych na obszarze obiektu.  
 

3.2. Położenie geograficzne 
 
Współrzędne geograficzne: 
16º42’27,165’’E 
53º58’30,440’’N 

 
3.3. Położenie administracyjne 

 
Województwo: zachodniopomorskie 
Powiat: koszaliński 
Gmina: Bobolice 
 Obiekt położony jest ok. 2 km na SE od miejscowości Drzewiany.  
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Ryc. 2. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej. 
 

3.4. Położenie w regionalizacjach przyrodniczych 
Regionalizacja geobotaniczna 
Prowincja: Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna 
Dział: Bałtycki 
Kraina: Pojezierze Pomorskie 

Okręg: Wałecko-Drawski 
 
Regionalizacja fizycznogeograficzna 
Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie 
Mezoregion: Pojezierze Bytowskie 
Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie 
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 
 
 
3.5. Zagospodarowanie i stan środowiska w otoczeniu obiektu 

 
W okresie przed II Wojną Światową sam obiekt jak i tereny go otaczające były 
intensywnie użytkowane rolniczo. W sąsiedztwie zlokalizowane były rozproszone 
gospodarstwa rolne (obecnie nie istniejące). Do chwili obecnej większość terenu uległa 
wyłączeniu z gospodarki rolnej i została przekształcona w obszary leśne. Torfowisko było 
koszone z pewnością do roku 1945. Brak informacji na temat użytkowania po roku 1945. 
Na skutek zaniechania użytkowania zarasta roślinnością leśną. Obecnie jedyną formą 
użytkowania są prowadzone zabiegi ochrony czynnej.  
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Ryc. 3. Otoczenie torfowiska Drzewiany w roku 1936. 
 

 
Ryc. 4. Aktualny stan torfowiska Drzewiany i jego otoczenia na ortofotomapie 
(Geoportal). 
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Fot.  1. Ogólny widok na torfowisko w roku 2018. 
 
Walory przyrody torfowiska alkalicznego Drzewiany są znane od kilkudziesięciu lat 
(m.in. Osadowski 1999a.b; 2000, Osadowski i Fudali 2001). W Studium  uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bobolice (1998) obiekt został 
wskazany do ochrony jako użytek ekologiczny nr 50 (ryc. 5). 
 

 
Ryc. 5. Położenie proponowanego użytku ekologicznego Drzewiany (nr 50) na tle 
istniejących i proponowane form ochrony przyrody na terenie gminy Bobolice (źródło: 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice, 
Uchwała Nr III/16/98 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 18 grudnia 1998 r.). 

4. Środowisko przyrodnicze i walory kulturowe obiektu 



Dokumentacja przyrodnicza wybranych torfowisk doliny Radwi, Chocieli i Chotli 

10 

 

4.1. Budowa geologiczna 
4.1.1. Rzeźba terenu 

Torfowisko o pow. ok 4,3  ha położone jest w bogato urzeźbionym krajobrazie młodo- 
glacjalnym, w strefie marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły, w obrębie tzw. 
lobu Parsęty. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem urozmaiconej rzeźby terenu, 
zróżnicowanej pod względem morfologicznym jak i genetycznym (Karczewski 1989). 
Jest to odgałęzienie  górnego odcinka doliny rzeczki Debrzycy, doprowadzającej wody 
do jeziora Kwiecko i dalej do Radwi i docelowo Parsęty,  jednej z rzek przymorskich. 
 

4.1.2. Torfowiska i złoża torfu 
Torfowisko Drzewiany ma charakter torfowiska źródliskowygo, „zawieszonego” na 
zboczu doliny. Jest ono zasilane  głównie zasobnymi w wapń wodami podziemnymi, 
wydobywającymi się z warstw wodonośnych. Analiza wiercenia stratygraficznego, w 
punkcie (wykonanego w sąsiedztwie zdjęcia fitosocjologicznego DR12, ryc. 6), pokazuje, 
że pokłady torfów mechowiskowych nabudowały się częściowo na powierzchni 
niewielkiego zbiornika wodnego, który zajmował najniżej położone partie dolinki 
strumienia.  
 
Wiercenie Drzewiany  
0-10 cm torf mszysty, R4 
10-80 cm torf mszysty, R3 
80-180 cm torf mszysto-turzycowy 
180-200 cm torf mszysty z muszelkami 
200-250 cm utwór gytiowo-torfowy z muszelkami 
250-300 cm gytia organiczno-wapienna z muszelkami 
300-400 cm gytia organiczno-wapienna, warstwowana 
Nie osiągnięto dna. 
 

 
Fot. 2. Doskonale zachowane torfy mszyste. 
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Fot. 3. Osady jeziorne podścielające torfy mszyste.  
 
 
 
 
 

4.2. Wody powierzchniowe i gruntowe (warunki hydrologiczne)  
 
Torfowisko jest odwadniane niewielkim ciekiem (nazwa niemiecka Angerbach). Jest to 
źródłowy odcinek rzeczki Debrzyca, odwadniającej południowo-wschodni fragment 
zlewni rzeki Radew. Znaczący udział w zasilaniu Debrzycy mają wody  podziemne i 
źródliskowe, ujawniające się w postaci licznych źródeł i wysięków.  
 

4.3. Flora 
Lokalizację zdjęć fitosocjologicznych i spisów florystycznych, wykonanych na terenie 
torfowiska Drzewiany, prezentuje ryc.  . Jako materiał porównawczy uwzględniono także 
publikowane i niepublikowane dane udostępnione przez dr. hab. Zbigniewa 
Osadowskiego. Dla tego obiektu istnieje także szczegółowe opracowanie flory mszaków 
(Osadowski i Fudali, 2001). Lista stwierdzonych w tym opracowaniu gatunków obejmuje 
36 taksonów mszaków. Dane te jednak nie zostały włączone do poniższych zestawień, ze 
względu na brak możliwości precyzyjnej lokalizacji stanowisk poszczególnych gatunków 
w granicach niniejszego opracowania. 
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Ryc. 6. Lokalizacja stanowisk zdjęć fitosocjologicznych i spisów florystycznych. 

 
W rezultacie badań i analiz florystycznych na badanym obszarze odnotowano 
występowanie  117 gatunków roślin, w tym  93 gatunków roślin naczyniowych i  25 
gatunków mszaków. 

 
4.3.1. Rośliny naczyniowe  

 
1 Achillea ptarmica 
2 Achillea salicifolia 
3 Agrostis canina 
4 Agrostis stolonifera 
5 Alnus glutinosa   
6 Angelica sylvestris 
7 Anthoxanthum odoratum 
8 Betula pendula  
9 Betula pubescens  
10 Briza media 
11 Caltha palustris 
12 Cardamine amara 
13 Cardamine pratensis 
14 Carex acutiformis 
15 Carex diandra 
16 Carex lasiocarpa 
17 Carex lepidocarpa 
18 Carex nigra 
19 Carex panicea  
20 Carex paniculata 
21 Carex pulicaris 
22 Carex rostrata 
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23 Chrysosplenium alternifolium 
24 Cirsium oleraceum 
25 Cirsium palustre 
26 Comarum palustre 
27 Crepis paludosa 
28 Dactylorhiza majalis 
29 Drosera rotundifolia 
30 Eleocharis quinquaeflora 
31 Epilobium hirsutum 
32 Epilobium palustre 
33 Epipactis palustris 
34 Equisetum fluviatile 
35 Equisetum palustre 
36 Eriophorum latifolium 
37 Euphrasia rostkoviana 
38 Festuca pratensis 
39 Festuca rubra 
40 Filipendula ulmaria 
41 Galeopsis speciosa 
42 Galium aparine 
43 Galium palustre 
44 Galium uliginosum 
45 Geum rivale 
46 Gymnadenia conopsea 
47 Holcus lanatus 
48 Hottonia palustris 
49 Hypericum tetrapterum 
50 Impatiens noli-tangere 
51 Juncus alpinus 
52 Juncus articulatus 
53 Juncus effusus 
54 Lathyrus pratensis 
55 Leontodon hispidus 
56 Lotus corniculatus 
57 Lotus uliginosus 
58 Luzula campestris 
59 Lycopus europaeus 
60 Lysimachia vulgaris 
61 Mentha aquatica 
62 Mentha arvensis 
63 Menyanthes trifoliata 
64 Molinia caerulea 
65 Myosotis palustris 
66 Parnassia palustris 
67 Phragmites australis 
70 Plantago lanceolata 
71 Poa pratensis 
72 Poa trivialis 
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73 Polygonum bistorta 
74 Potentilla erecta 
75 Prunella vulgaris 
76 Ranunculus acris 
77 Ranunculus lingua 
78 Ranunculus repens 
79 Rumex acetosa 
80 Salix cinerea  
81 Salix repens 
82 Scirpus sylvaticus 
83 Stachys palustris 
84 Stellaria palustris 
85 Thelypteris palustris 
86 Triglochin palustre 
87 Urtica dioica 
88 Utricularia australis 
89 Vaccinium oxycoccus 
90 Valeriana dioica 
91 Veronica chamaedrys 
92 Vicia cracca 
93 Viola palustris 

 

4.3.2. Rośliny zarodnikowe  
1 Aulacomnium palustre   
2 Calliergon giganteum  
3 Calliergonella cuspidata   
4 Campylium stellatum  
5 Climacium dendroides   
6 Drepanocladus aduncus  
7 Fissidens adianthoides  
8 Helodium blandowii  
9 Limprichtia cossoni  
10 Limprichtia revolvens   
11 Marchantia polymorpha  
12 Paludella squarrosa  
13 Pellia endiviaefolia  
14 Philonotis tomentella  
15 Plagiomnium affine 
16 Plagiomnium elatum   
17 Plagiomnium undulatum   
18 Rhytidiadelphus squarrosus  
19 Sphagnum subnitens  
20 Sphagnum teres  
21 Sphagnum warnstorfii  
22 Straminergon stramineum  
23 Tomentypnum nitens  
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4.3.3. Waloryzacja flory ro ślin naczyniowych 
 

 

Nazwa łacińska, 
nazwa polska 

Czerwona 
Lista Roślin 

Naczyniowych 
Zagrożonych 

w Polsce 
(Zarzycki, 

Szeląg 2006) 

Czerwona 
Lista 

Pomorza 
Zachodniego 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Czerwona 
Lista 

WIelkopolski 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Ochrona 
prawna 

2014 

1 Carex diandra - 
Turzyca obła  V V   

2 Carex lepidocarpa - 
Turzyca łuszczkowata  V V   

3 Carex pulicaris – 
Turzyca pchla 

E E Ex 
OC 

4 Dactylorhiza majalis -  
Kukułka szerokolistna     V Ocz 

5 Drosera rotundifolia – 
Rosiczka okrągłolistna V I V OC 

6 Eleocharis 
quinqueflora - Ponikło 
skąpokwiatowe   

V V 

  
7 Epipactis palustris  – 

Kruszczyk błotny V V V OC 
8 Eriophorum latifolium 

– Wełnianka 
szarokolistna  V V  

9 Gymnadenia conopsea 
– Gółka 
długoostrogowa  E E OC 

10 Juncus alpinus – Sit 
alpejski  V V   

11 Menyanthes trifoliata  
– Bobrek trójlistkowy      Ocz 

12 Ranunculus lingua – 
Jaskier wielki V       

13 Utricularia australis – 
Pływacz zachodni 

V 
V V OC 

14 Vaccinium oxycoccus – 
Żurawina błotna    V   

15 Valeriana dioica – 
Kozłek dwupienny    V   

 
 

4.3.4. Waloryzacja flory mszaków 
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Lp. Gatunek 
Status ochrony 

(Rozporządzenie…. 
2014) 

Status 
zagrożenia 
(za Ochyrą 
i in.  2003) 

1.  Aulacomnium palustre - Próchniczek błotny Ocz  
2.  Calliergonella cuspidata  - Mokradłoszka 

zaostrzona 
Ocz 

 
3.  Climacium dendroides  - Drabik drzewkowaty Ocz  
4.  Helodium blandowii  – Błotniszek wełnisty OC E 

5.  Limprichtia cossoni - Limprichtia pośrednia Ocz 
 

6.  Limprichtia revolvens -  Limprichtia 
długokończysta 

Ocz 
 

7.  Paludella squarrosa – Mszar krokiewkowaty OC E 
8.  Philonotis tomentella - Bagniak kutnerowaty Ocz 

 

9.  Rhytidiadelphus squarrosus - Fałdownik 
nastroszony 

Ocz 
 

10.  Sphagnum teres - Torfowiec obły Ocz 
 

11.  Sphagnum subnitens - Torfowiec pierzasty Ocz 
 

12.  Sphagnum warnstorfii - Torfowiec Warnstorfa Ocz 
 

13.  Straminergon stramineum - Słomiaczek 
złotawy 

 
V 

14.  Tomentypnum nitens - Błyszcze włoskowate Ocz V 

 Objaśnienia: OC- ochrona całkowita, Ocz- ochrona częściowa, V- narażony na 
wyginięcie, E- wymierający, I - gatunki o nieokreślonym zagrożeniu 

 
4.3.5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla flory 

Najważniejszym zagrożeniem dla flory jak i dla całego torfowiska jest przesuszanie 
związane z obecnością rowów melioracyjnych. Powoduje to do zaburzenia struktury i 
funkcji fitocenoz, co w konsekwencji prowadzi do wnikania gatunków o szerszej 
amplitudzie ekologicznej. Gatunki te wypierają taksony charakterystyczne dla siedliska, 
których wymagania siedliskowe są dość specyficzne. Gatunki takie jak trzcina pospolita, 
turzyca błotna czy sitowie leśne, mogą skutecznie uniemożliwiać wzrost gatunkom 
torfowiskowym, gdyż ich wzrost często bywa ekspansywny. Może to spowodować 
zanikanie typowej fitocenozy torfowiskowej i przekształcanie jej w zdegenerowane płaty 
łąk i szuwarów.   
 

4.4. Roślinność 
4.4.1. Wykaz zespołów i zbiorowisk roślinnych 

 
Torfowiska 
Kl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 
Rz. Caricetalia nigrae (Koch 1926) Nordh. 1936 em. Preis ap. Oberd. 1949 
Zw. Caricion lasiocarpae Koch 1926 em. Klika 1934 
Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas 1932  
Menyantho-Sphagnetum teretis Waren 1926 em. Dierss.1982 
Rz. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949  
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Zw. Caricion davallianae Klika 1934  
Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921 
Caricetum paniceo-lepidocarpae  Steffen 1931 

 
Łąki i ziołorośla 
Kl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. (1937)1970 
Rz. Molinietalia Koch 1926 
Zw. Calthion R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 
Caricetum cespitosae Steffen 1931 
Zw. Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 
 
Lasy i zarośla 
Kl. Alnetea glutinosae Br. – Bl. et R. Tx. 1937 
Rz. Alnetalia glutinosae  R. Tx. 1937 
Zw. Anion glutinosae  (Malc. 1929) Meijer Drees 1936 
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1922) Pass. 1961 

 
4.4.2. Charakterystyka zespołów i zbiorowisk roślinnych 

 
 W swoim opracowaniu uwzględniającym  roślinności torfowiska alkalicznego 
Drzewiany Osadowski (2000) zidentyfikował 5 zespołów roślinnych: Campylio-
Caricetum dioicae Osv. 1923 em. Dierssen 1982; Eleocharitetum quinquaeflorae 
Lüdi 1921; Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926 em. Dierssen 1982; 
Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957; Scorpidio-Utricularietum 
heleocharetosum quinquaeflorae (Braun 68.) Jasn.-Jasn. 1983. Są to zespoły dobrze 
wykształconego torfowiska węglanowego ze związku Caricion davalliane. 
Niewielkie płaty tych fitocenoz tworzą na omawianym torfowisku złożoną mozaikę 
przestrzenną. Zajmują centralne położenie na torfowisku, w jego północno-
wschodniej części. Jest to obszar wysiękowy bogatych w wapń wód podziemnych. 
Pionierskie zbiorowiska roślinności związku Caricion davallianae rozwijają się 
szczególnie dobrze w wysiękowych zagłębieniach, tworzonych i utrzymywanych w 
stanie otwartym przez zwierzynę licznie odwiedzającą torfowisko (fot. ). 
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Fot. 4. Ślady aktywności zwierząt na torfowisku alkalicznym Drzewiany. 
 
Skład florystyczny fitocenoz obfituje w gatunki charakterystyczne związku i klasy 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Są to w dużym procencie rośliny chronione, 
zagrożone i rzadkie. 
 
 Roślinność łąkowa i połąkowa zajmuje obrzeżne partie torfowiska, szczególnie w 
sąsiedztwie jego górnej krawędzi. Dominującym elementem florystycznym są gatunki 
charakterystyczne dla wilgotnych łąk ze związku Calthion. Zanikanie użytkowania i 
efekty odwodnienia powodują wykształcanie się płatów połąkowych szuwarów i 
ziołorośli, zbiorowisk z turzycą błotną (Carex acutiformis), sitowiem leśnym (Scirpus 
sylvaticus) i wiązówką błotną (Filipendula ulmaria). 
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Fot. 5. Mechowisko w centralnej części obiektu.  
 
 W dolnej części zbocza, w sąsiedztwie cieku zbierającego wodę z torfowiska 
rozwijają się inicjalne zbiorowiska leśne o charakterze źródliskowego olsu i łęgu 
olszowego. Prekursorem tego zespołu są zarośla wierzby szarej, rozwijające się 
wzdłuż dawnych rowów melioracyjnych. Zarośla te zostały częściowo usunięte w 
ramach realizacji zabiegów ochronnych. 
 W świetle analizy kartograficznej wszystkie lasy występujące obecnie w 
bezpośrednim otoczeniu torfowiska mają charakter wtórny i wykształciły się na 
gruntach użytkowanych rolniczo przed II Wojną Światową (mapa archiwalna). 
Wyjątek stanowi pas zbiorowiska leśnego, który istniał wówczas wzdłuż strumienia, 
poniżej torfowiska. 

 
Tabela . Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane na terenie obiektu.  
 

Numer kolejny 
Liczba 

stwierdzeń  1  
2 3 

4  5  6  7  
Numer roboczy   DR7 DR8 DR6 DR6 DR5 DR4 DR3 
Autor Osadowski LW LW LW LW LW LW LW 

Data   15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 
Rok 1998-99 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 
Zwarcie krzewów   b [%]   10   10          

Pokrywanie warstwy zielnej c (%)   30  100  30  90  >100 >100 >100 
Pokrywanie warstwy mszystej  d 
(%)   

90 
  90  20  1      

Powierzchnia zdjecia (m2)   4 25  4  25  25  25  25  

Ch. Ass.                  

Eleocharis quinquaeflora 5           

Campylium stellatum d 5           

Carex lepidocarpa 6  2b  2b      

Carex panicea  6     1   2b    
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Ch. All. Caricion davallianae            

Valeriana dioica 5  1  1  2a     

Eriophorum latifolium 6           

Limprichtia revolvens  d 4  1  1       

Parnassia palustris 4           

Epipactis palustris 3           

Fissidens adianthoides d 3           

Dactylorhiza majalis 2           

Carex pulicaris 2           

Limprichtia cossoni d 2           

Juncus alpinus 1           

Gymnadenia conopsea 1           
Ch.Cl. Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae             

Calliergonella cuspidata  d 6  4  4   1     

Carex diandra 7  1  +      

Cirsium palustre 4  + + + + +    

Juncus articulatus 6  2a  2a      

Triglochin palustre 8           

Epilobium palustre 3  1  1    + + 

Equisetum palustre 1  + 1 +   + 2b 

Plagiomnium elatum  d 6           

Equisetum fluviatile 2    +  +  +   

Tomentypnum nitens d 4           

Carex nigra 4           

Viola palustris 4           

Aulacomnium palustre  d 3           

Carex lasiocarpa 3           

Helodium blandowii d 3           

Sphagnum teres d 3           

Sphagnum warnstorfii d 3           

Comarum palustre 2           

Menyanthes trifoliata 2           

Agrostis canina 1           

Straminergon stramineum d  1           

Drepanocladus aduncus d 1           

Paludella squarrosa d 1           

Sphagnum subnitens d 1           

Stellaria palustris 1           

Ch. All. Calthion            

Cirsium oleraceum 1    +  1  1   2b 

Polygonum bistorta 2       1  +   

Crepis paludosa 2       +    

Geum rivale 1       1   1  

Myosotis palustris 1  +  +      

Caltha palustris   +  +      

Scirpus sylvaticus         2a 2b 

Juncus effusus        2b    

Ch.Cl.Molinio-Arrhenatheretea            

Molinia caerulea 5  1  1  4.3   2b 

Galium uliginosum 4       +  + 

Filipendula ulmaria 1    2a  1  2b 1  2a 

Lysimachia vulgaris 2      1  1  1  2a 

Festuca rubra 4           

Holcus lanatus 2      1  2a    
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Lotus uliginosus 3           

Rumex acetosa 1       +  + 

Vicia cracca       + +  + 

Lotus corniculatus       + + +   

Climacium dendroides  d 2           

Angelica sylvestris        2a    

Hypericum tetrapterum       +     

Euphrasia rostkoviana 1           

Leontodon hispidus 1           

Ranunculus acris       +     

Lathyrus pratensis 1           

Poa trivialis     +       

Festuca pratensis        +    

Poa pratensis          + 

Cardamine pratensis 1           

Plantago lanceolata 1           

Ranunculus repens        +    

Achillea ptarmica 1           

comp.            

Philonotis tomentella d 6  +  +      

Carex acutiformis 4    5    5  2a 

Potentilla erecta 4      1      

Mentha aquatica 3  1  1       

Briza media 4           

Urtica dioica     +   + 2a + 

Carex paniculata 2  +  +      

Calliergon giganteum d 2  2a  2a      

Drosera rotundifolia 4           

Carex rostrata 2  1  1       

Phragmites australis 2         + 

Lycopus europaeus 1       + +   

Cardamine amara   + + +      

Anthoxanthum odoratum 1      1      

Alnus glutinosa  b/c   2a  2a      

Veronica chamaedrys 1       +    

Vaccinium oxycoccus 2           

Plagiomnium undulatum d 1       +    

Agrostis stolonifera        +    

Prunella vulgaris 1           

Salix cinerea b/c  1           

Salix repens 1           

Brachythecium sp. d     +       

Eurhynchium sp. d       +     

Plagiomnium sp.  d       1      

Betula pubescens b/c 1           

Galium palustre     +       

Luzula campestris 1           

Betula pendula b   +        

Mentha arvensis 1           

Utricularia australis 1           

Thelypteris palustris 1           

Pellia endiviaefolia d 1           

Plagiomnium affine d 1           

Marchantia polymorpha d 1           
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Ranunculus lingua 1           

Epilobium hirsutum     +       

Stachys palustris        +    

Hottonia palustris 1           

Achillea salicifolia        1     

Chrysosplenium alternifolium     +       

Impatiens noli-tangere         +   

Rhytidiadelphus squarrosus d        +    

Galeopsis speciosa        +    

Galium aparine     +           

 
 

4.4.3. Analiza stopnia naturalności zbiorowisk 
 
Tabela. Analiza roślinności pod kątem stanu zagrożenia, syngenezy oraz częstości 
występowania 
 

1 2 3 4 
Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921 E NP R 
Caricetum paniceo-lepidocarpae ( Steffen 1931) W. Braun 
1968 

V NA R 

Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas 1932  E NP R 
Menyantho-Sphagnetum teretis Waren 1926 em. Dierss.1982 V NP R 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 V SN C 
Caricetum cespitosae Steffen 1931 V N R 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 V NA C 
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1922) Pass. 1961 - NA C 

1 – nazwa zbiorowiska roślinnego, 2 – stan zagrożenia: E – bezpośrednio zagrożone wymarciem, V – 
narażone, I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, 3 – syngeneza: N – naturalne, NP - naturalne 
perdochoryczne, NA – naturalne auksochoryczne, 4 – rozpowszechnienie w Polsce: RR- bardzo 
rzadkie, R – rzadkie, C- częste, P – pospolite.  

 
Zbiorowiska występujące na terenie obiektu są w dużej mierze naturalne. Chociaż 
wykształcają się wtórnie, na powierzchni wcześniej użytkowanej przez człowieka, jako 
łąki kośne. Obecnie roślinność torfowiskowa cechuje się dużym stopniem naturalności. 
Natomiast roślinność szuwarowa pokrywa obszary, które pierwotnie powinny być 
zajmowane przez fitocenozy torfowiskowe. 
 

4.4.4. Ocena aktualnej dynamiki roślinności oraz potencjalna 
roślinność naturalna 

 
Utrzymywanie się roślinności otwartego torfowiska alkalicznego uwarunkowane jest 
współdziałaniem naturalnych procesów ekologicznych (hydrologicznych, 
hydrochemicznych, oddziaływanie zwierzyny) jak też aktywnych działań ochronnych 
(usuwanie podrostu drzew, powstrzymywanie sukcesji w zbiorowiskach połykowych, 
ograniczanie akumulacji biomasy). Przy braku funkcjonowania tych elementów 
docelowym zbiorowiskiem roślinności potencjalnej będzie łęg jesionowo-olszowy 
Fraxino-Alnetum z elementami źródliskowego olsu Cardamino-Alnetum. 
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4.4.5. Zaobserwowane procesy i przejawy degeneracji zbiorowisk i 
roślinności 

Degeneracja zbiorowisk roślinnych następuje poprzez przesuszanie podłoża, co prowadzi 
do ekspansji gatunków łąkowych i szuwarowych. W miejscach gdzie powinny 
występować fitocenozy torfowisk alkalicznych wykształcają się szuwary i łąki, co 
zaburza strukturę i funkcje szaty roślinnej torfowiska. 
 

4.4.6. Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej 

Na terenie obiektu odnotowano jeden typ siedliska: 
 7230 Górskie i nizinne torfowiska alkaliczne o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk 
 
Kod i nazwa 

siedliska 
Parametr Wskaźnik Ocena 

wskaźnika 
Ocena 

parametru 
Ocena 
ogólna 

7230 Górskie 
i nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Powierzchnia 
siedliska 

Powierzchnia 
siedliska 

Nieznaczny, 
regularny 
spadek 

(obecnie pow. 
siedliska to 
ok. 4 arów) 

U1 U1 
(dotyczy 

wyłącznie 
zachowan
ego płatu 
siedliska 

w 
centralnej 

części 
obiektu) 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV U1 

Gatunki 
dominujące 

U1 

Pokrycie i struktura 
gatunkowa mchów 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 

Stopień uwodnienia U1 

Ekspansja 
krzewów 

i podrostu drzew 

U1 

Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 
odwadniające 

FV 

Perspektywy 
ochrony 

Perspektywy 
ochrony 

U1 U1 

 
4.5. Fauna 

Na terenie obiektu nie prowadzono rozpoznania fauny jednak należy spodziewać się 
występowania tutaj szeregu rzadkich i cennych gatunków związanych z podmokłym 
siedliskiem 
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4.6. Walory kulturowe 
W sąsiedztwie obiektu ruiny zabudowań sprzed roku 1945. 

5. Zagospodarowanie przestrzenne oraz społeczne i 
gospodarcze uwarunkowania użytkowania obiektu 

W chwili obecnej obiekt oraz obszar wokół niego nie jest zagospodarowany. W ubiegłym 
wieku był użytkowany, jako łąki kośne, jednakże zaniechano tej gospodarki.  

6. Założenia ochrony obiektu 
Głównym celem działań ochronnych obiektu powinna być poprawa stanu siedliska pod 
względem warunków hydrologicznych zaburzonych na skutek istniejących rowów 
melioracyjnych. Zaburzone warunki hydrologiczne przyczyniają się do ekspansji 
roślinności łąkowej i ziołorośli a w dłuższej perspektywie czasowej – roślinności leśnej, 
która powinna być hamowana w ramach czynnej ochrony bądź przywrócenia 
ekstensywnego użytkowania kośnego.  
Proponowane metody ochrony obiektu są wyznaczone w zgodzie z panującymi 
praktykami obejmującymi działania na obszarach siedliska torfowisk alkalicznych. 
Zostały one ustalone na podstawie doświadczeń własnych oraz analizie literatury. Metody 
te powodują, iż w dłuższej perspektywie czasowej stan siedliska powinien się 
sukcesywnie poprawiać. Świadczą o tym liczne przykłady wykonywania takich działań 
zarówno w kraju jak i za granicą. Prace będą wykonywane w odpowiedniej porze roku 
tak, aby nie zniszczyć płatów roślinności, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony 
przyrody. 
 

6.1. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 
Dotychczasowo obiekt nie był objęty żadnymi działaniami ochronnymi, w związku, z 
czym stan siedliska oceniony jest, jako niezadowalający. 
 

6.2. Cele ochrony i zadania/działania ochronne 
 

Przedmiot ochrony Stan 
ochrony Cel działań ochronnych Działanie ochronne 

7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

U1 

Poprawa stanu i jakości 
siedliska w zakresie 
parametrów specyficznej 
struktury i funkcji.  

1. Ekstensywne 
użytkowanie kośne. 
Koszenie z częstotliwością 
co najmniej raz na 2 lata 
100% powierzchni siedliska 
wraz z pasem ziołorośli i 
roślinności łąkowej 
(szerokość 10-15m) wokół 
siedliska w centralnej części 
obiektu. Kosić po 15 
sierpnia, na wysokości ok. 
15 cm. Zebrana biomasę 
obligatoryjnie zebrać.  
 
2. Poprawa uwodnienia 
poprzez budowę 3-4 
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zastawek na rowie 
odwadniającym torfowisko 

 

Ryc. 7. Lokalizacja powierzchni przewidzianej do koszenia. 
 

6.3. Metodologia monitoringu 
 
Metodyka monitoringu stanu siedliska została przyjęta w dużym stopniu według zasad 
monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na każdym z badanych 
obiektów określano wartość trzech podstawowych parametrów: 

 Powierzchnia 

 Specyficzna struktura i funkcje 
 Perspektywy ochrony 

Ocena parametru „specyficzna struktura i funkcje” odbywa się na podstawie listy 
wskaźników, opracowanych dla siedliska 7230. Natomiast parametry „powierzchni” oraz 
„perspektywy ochrony” są oceniane bezpośrednio, bez ocen cząstkowych i dodatkowych 
wskaźników. Wybrane dla siedliska wskaźniki opisują łatwe do określenia lub zmierzenia 
cechy siedliska przyrodniczego, które mogą wskazywać na zaburzenia jego „specyficznej 
struktury i funkcji”.  
Przy wyprowadzeniu oceny końcowej dla parametru nie przyjęto z góry zasady, że 
najgorzej oceniony wskaźnik decyduje o tej ocenie, ponieważ poszczególne wskaźniki 
nie muszą mieć jednakowego wpływu na stan zachowania siedliska (nie są równocenne). 
Wyróżniono tzw. wskaźniki kardynalne, (czyli najważniejsze dla utrzymania struktury i 
funkcji siedliska), których obniżona ocena skutkuje automatycznym obniżeniem oceny 
całego parametru. Pozostałe, traktowane były, jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie 
powoduje konieczności obniżenia oceny dla parametru, jeśli wskaźniki kardynalne 
wskazują na właściwy stan siedliska.  
Ocenę parametrów siedliska dokonywano w trzystopniowej skali, przyznając 
odpowiednie kody dla każdego z nich: 

 FV – stan właściwy 
 U1 – stan niezadowalający 
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 U2 – stan zły 
 

6.4. Szacunek kosztów realizacji proponowanych zadań ochronnych 
 

1. Budowa 3-4 zastawek – ok. 15 000 zł 
2. Koszenie co 2 lata pow. ok. 0,5 ha – 1500 zł 

 

Dokumentacja fotograficzna (rok 2018) 
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Lubowo 

1. Wykaz materiałów wykorzystanych do opracowania 
planu zarządzania 

Karczewski A. 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu 
Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe).  Wyd.  Nauk. UAM, Ser. Geogr. 44: 1-48. 
 
Marszałek S., Szymański J. 2005. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej 
Polski w skali 1:50000. Arkusz Bobolice. PIG, Warszawa. 
 
Osadowski Z. 1999a. Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 49-64.  
 
Osadowski Z. 1999b. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza na obszarze 
górnej zlewni rzeki Radwi. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. 48: 151-157. 
 
Osadowski Z.,  2000. Szata roślinna kompleksów źródliskowych górnej zlewni Radwi. 
Pr. dr. Uniw. Szczeciński, Mscr., Słupsk 
 
Osadowski Z., Fudali E. 2001. Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych 
dorzecza Parsęty Cz. 1. Źródliska górnej zlewni Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 50: 149-
168. 
 
Osadowski Z., Sobisz Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice zagadnienia 
geobotaniczne. Biuro Projekt. Koszalin. Msc. 
 
Stańko R. 2011. Regionalny program ochrony torfowisk alkalicznych w województwie 
zachodniopomorskim. Klub Przyrodników, Świebodzin, mscr. (wersja internetowa) 
 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bobolice. 
Bobolice, 1997-98 (z późniejszymi zmianami) 

2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego obiektu 

3. Ogólne dane o obiekcie 
3.1. Rejestr powierzchniowy - wykaz działek geodezyjnych i wydzieleń 

leśnych 
 
Tab. 1. Wykaz działek i wydzieleń leśnych, wraz z strukturą własności 
 
Nazwa 
obiektu Pełny adres leśny 

Pełny adres 
administracyjny  Pełny adres ewidencyjny 

Lubowo 

11-02-2-01-93-f-00,  
11-02-2-01-93-c-00,  
11-02-2-01-93-b-00 

 

32-09-035-34 
 

320903_5.0089.93/1 
 



Dokumentacja przyrodnicza wybranych torfowisk doliny Radwi, Chocieli i Chotli 

33 

 

Lubowo 
11-02-2-01-92-h-00, 
11-02-2-01-92-k-00 

 

32-09-035-34 
 

320903_5.0089.92/8 
 

 
 
 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie działek geodezyjnych na obszarze obiektu.  
 

3.2. Położenie geograficzne 
 
16º36’56,818’’E 
54º3’9,402’’Ns 
 

3.3. Położenie administracyjne 
 
Województwo: zachodniopomorskie 
Powiat: koszaliński 
Gmina: Bobolice 
 
 

3.4. Położenie w regionalizacjach przyrodniczych 
 
Regionalizacja geobotaniczna 
Prowincja: Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna 
Dział: Bałtycki 
Kraina: Pojezierze Pomorskie 
Okręg: Wałecko-Drawski 
 
 
Regionalizacja fizycznogeograficzna 
Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie 
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Mezoregion: Pojezierze Bytowskie 
Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie 
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 
 

3.5. Zagospodarowanie i stan środowiska w otoczeniu obiektu 
 

 
Ryc. 2. Torfowisko Lubowo i jego otoczenie w roku 1896. 
 

 
 
Ryc. 3. Aktualny stan torfowiska Lubowo i jego otoczenia 
 
Torfowisko Lubowo w przeszłości częściowo było wykorzystywane jako użytek zielony. 
Mapa z końca XIX w. przedstawia całkowicie bezdrzewny charakter torfowiska. Obecnie 
obszar jest w całości nieużytkowany. Dość dobrze rozwiniętą siecią rowów meliora-
cyjnych przyczynia się do przyspieszenia sukcesji do zbiorowisk leśnych. W efekcie 
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do chwili obecnej zachowały się tylko nieliczne i niewielkie płaty z charakterystyczną 
roślinnością mechowiskową. Pomimo to, wciąż zachowane elementy torfowiskowej 
szaty roślinnej stanowią argument na rzecz objęcia obszaru ochroną np. w formie 
użytku ekologicznego. Propozycja taka była zawarta  już w Studium… gm. Bobolice 
(1998). 
 

 
Ryc. 5. Położenie proponowanego użytku ekologicznego Lubowo (nr 21) na tle 
istniejących i proponowane form ochrony przyrody na terenie gminy Bobolice 
(źródło: Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bobolice, Uchwała Nr III/16/98 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 18 
grudnia 1998 r.). 

4. Środowisko przyrodnicze i walory kulturowe obiektu 
4.1. Budowa geologiczna 

4.1.1. Rzeźba terenu 
Torfowisko Lubowo położone jest w obrzeżnej, podzboczowej części fluwioglacjalnej prado-
liny, wykorzystywanej obecnie przez rzekę Radew i jej dopływy. Na tym odcinku zbocza 
pradoliny są wysokie, strome i porozcinane wąwozami. Torfowisko alkaliczne powstało w 
zlądowiałej zatoce Jeziora Wiejskiego w sąsiedztwie wsi Lubowo. Oprócz Jeziora Wiejskie-
go i połączonego z nim Jeziora Małego na warunki hydrologiczne wpływające na stan torfo-
wiska składają się: jezioro bez nazwy koło leśniczówki Lubowo oraz niewielki, reliktowy 
zbiornik wodny w centrum torfowiska. Całość systemu zasilana jest intensywnymi wypły-
wami wód podziemnych. Wszystkie te elementy powiązane są z rzeczką Drężnianką, ucho-
dzącą do Radwi. Obecnie znaczący wpływ na warunki wodne obiektu ma działalność bob-
rów, w szczególności blokowanie przez nie odpływu na Drężniance.  
W związku z tym, planowane pierwotnie działania ochronne polegające na budowie zastawek 
okazały się zbędne z uwagi na wybudowaną przez bobry tamę doprowadzającą do silnego 
uwodnienia całego kompleksu torfowiskowego. 

 
4.1.2. Torfowiska i złoża torfu 

Kompleks torfowisk pojeziornych, które powstały w jednej z odnóg jeziora 
Wiejskiego na osadach gytii. Od strony miejscowości  Lubowo torfowiska są zasilane 
przez wysięki i źródła zboczowe.  
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4.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji 
Obiekt był w przeszłości częściowo użytkowany, jako łąki. Obecnie obszar w całości 
nieużytkowany. Dość dobrze rozwiniętą siecią rowów melioracyjnych przyczynia się 
do przyspieszenia sukcesji do zbiorowisk leśny. W efekcie do chwili obecnej 
zachowały się tylko nieliczne i niewielkie płaty z charakterystyczną roślinnością 
mechowiskową. 

 
4.3. Wody powierzchniowe i gruntowe (warunki hydrologiczne)  
 Na system hydrologiczny obszaru składają trzy otwarte zbiorniki wodne: jezioro 
Wiejskie, jezioro bez nazwy koło leśniczówki Lubowo oraz niewielki zbiornik wodny 
w centrum torfowiska.  Zbiorniki wodne są skanalizowane systemem cieków z 
rzeczką Drężnianką, uchodzącą do Radwi, dopływu przymorskiej rzeki Parsęty.  
 Kompleks  mokradłowy Lubowo zasilany jest intensywnie wodami podziemnymi 
wypływającymi ze źródeł w wąwozach na krawędzi wysoczyzny, jak też obszarowo z 
warstw wodonośnych u podnóża zboczy.  
 Całość kompleksu jest odwadniana przez rzadką, miejscami niewidoczną sieć 
rowów odprowadzających wodę do sztucznie przekopanego kanału, który połączony 
jest z rzeką Radew. 

 
4.4. Flora 

 

 
 
Ryc. 6. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych i spisów florystycznych. 
 

4.4.1. Rośliny naczyniowe 
Na badanym obszarze odnotowano 104 gatunki roślin naczyniowych. Z całą pewnością 
nie jest to pełna lista, którą w przyszłości należy uzupełnić.  
 

1 Aegopodium podagraria 
2 Alnus glutinosa   
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3 Angelica sylvestris 
4 Anthoxanthum odoratum 
5 Anthriscus sylvestris 
6 Berula erecta 
7 Betula pendula  
8 Betula pubescens  
9 Caltha palustris 
10 Cardamine amara 
11 Carex acutiformis 
12 Carex diandra 
13 Carex lasiocarpa 
14 Carex leporina 
15 Carex nigra 
16 Carex panicea  
17 Carex paniculata 
18 Carex pseudocyperus 
19 Carex rostrata 
20 Cerastium fontanum 
21 Cerastium holosteoides 
22 Chrysosplenium alternifolium 
23 Cirsium oleraceum 
24 Cirsium palustre 
25 Comarum palustre 
26 Crataegus monogyna 
27 Crepis mollis 
28 Crepis paludosa 
29 Dactylorhiza maculata 
30 Dactylorhiza majalis 
31 Deschampsia cespitosa 
32 Dryopteris cristata 
33 Epilobium hirsutum 
34 Epilobium montanum 
35 Epilobium palustre 
36 Epilobium parviflorum 
37 Epipactis palustris 
38 Equisetum arvense 
39 Equisetum fluviatile 
40 Equisetum palustre 
41 Eriophorum angustifolium 
42 Festuca gigantea 
43 Festuca pratensis 
44 Festuca rubra 
45 Filipendula ulmaria 
46 Frangula alnus 
47 Galeopsis speciosa 
48 Galium palustre 
49 Galium uliginosum 
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50 Geranium palustre 
51 Geranium robertianum 
52 Geum rivale 
53 Heracleum sphondylium 
54 Impatiens noli-tangere 
55 Juncus articulatus 
56 Juncus effusus 
57 Lathyrus pratensis 
58 Lemna minor 
59 Listera ovata 
60 Lotus corniculatus 
61 Lotus uliginosus 
62 Luzula multiflora 
63 Lychnis flos-cuculi 
64 Lycopus europaeus 
65 Lysimachia thyrsiflora 
66 Lysimachia vulgaris 
67 Lythrum salicaria 
68 Mentha aquatica 
69 Molinia caerulea 
70 Myosotis palustris 
71 Peucedanum palustre 
72 Phragmites australis 
73 Picea abies  
74 Pinus sylvestris  
75 Poa trivialis 
76 Polygonum bistorta 
77 Polygonum hydropiper 
78 Potentilla anserina 
79 Prunus padus  
80 Ranunculus acris 
81 Ranunculus flammula 
82 Ranunculus lingua 
83 Ranunculus repens 
84 Ribes nigrum 
85 Rumex acetosa 
86 Salix aurita 
87 Salix cinerea  
88 Salix fragilis 
89 Scrophularia nodosa 
90 Scutellaria galericulata 
91 Selinum carvifolia 
92 Solanum dulcamara 
93 Sorbus aucuparia  
94 Stellaria graminea 
95 Stellaria nemorum 
96 Stellaria palustris 
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97 Thelypteris palustris 
98 Triglochin palustre 
99 Typha angustifolia  
100 Urtica dioica 
101 Valeriana dioica 
102 Veronica beccabunga 
103 Vicia cracca 
104 Viola palustris 

 
4.4.2. Rośliny zarodnikowe  

Na badanym obszarze odnotowano 16 gatunków mszaków. 
 

1 Aulacomnium palustre   
2 Brachythecium rutabulum   
3 Calliergonella cuspidata   
4 Climacium dendroides   
5 Eurhynchium sp.  
6 Helodium blandowii  
7 Marchantia polymorpha  
8 Plagiomnium elatum   
9 Plagiomnium rostratum  
10 Plagiomnium undulatum  
11 Polytrichum commune  
12 Rhytidiadelphus squarrosus  
13 Sphagnum angustifolium  
14 Sphagnum subnitens  
15 Sphagnum teres  
16 Tomentypnum nitens  

 
 

4.4.3. Waloryzacja flory - ro śliny naczyniowe 
 

 

Nazwa łacińska, nazwa 
polska 

Czerwona 
Lista Roślin 

Naczyniowych 
Zagrożonych 

w Polsce 
(Zarzycki, 

Szeląg 2006) 

Czerwona 
Lista 

Pomorza 
Zachodniego 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Czerwona 
Lista 

WIelkopolski 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Ochrona 
prawna 

2014 

1 Carex diandra - Turzyca 
obła  V V   

2 Dactylorhiza maculata- 
Kukułka plamista V V V Ocz 

3 Dactylorhiza majalis -  
Kukułka szerokolistna     V Ocz 

4 Epipactis palustris  – 
Kruszczyk błotny V V V OC 
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Nazwa łacińska, nazwa 
polska 

Czerwona 
Lista Roślin 

Naczyniowych 
Zagrożonych 

w Polsce 
(Zarzycki, 

Szeląg 2006) 

Czerwona 
Lista 

Pomorza 
Zachodniego 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Czerwona 
Lista 

WIelkopolski 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Ochrona 
prawna 

2014 

5 Listera ovata – Listera 
jajowata   V Ocz 

6 Ranunculus lingua – 
Jaskier wielki V       

7 Valeriana dioica – Kozłek 
dwupienny    V   

 
4.4.4. Rośliny zarodnikowe  

 

Lp
. Gatunek 

Status ochrony 
(Rozporządzenie

…. 2014) 

Status 
zagrożen

ia (za 
Ochyrą i 
in.  2003) 

15.  Aulacomnium palustre - Próchniczek błotny Ocz  
16.  Calliergonella cuspidata  - Mokradłoszka zaostrzona Ocz  
17.  Climacium dendroides  - Drabik drzewkowaty Ocz  

18.  Helodium blandowii  – Błotniszek wełnisty OC E 

19.  Polytrichum commune - Płonnik pospolity Ocz  
20.  Rhytidiadelphus squarrosus - Fałdownik nastroszony Ocz 

 

21.  Sphagnum angustifolium - torfowiec wąskolistny Ocz  
22.  Sphagnum teres - Torfowiec obły Ocz 

 

23.  Sphagnum subnitens - Torfowiec pierzasty Ocz 
 

24.  Tomentypnum nitens - Błyszcze włoskowate Ocz V 

 Objaśnienia: OC- ochrona całkowita, Ocz- ochrona częściowa, V- narażony na 
wyginięcie, E- wymierający, I - gatunki o nieokreślonym zagrożeniu 

 
4.4.5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla flory 

Głównym zagrożeniem dla flory obiektu jest ekspansja drzew i krzewów.  
 

4.5. Roślinność 
4.5.1. Wykaz zespołów i zbiorowisk roślinnych 

 
Klasa: Scheuchzerio – Caricetea fuscae (Nordhagen 1936) R. Tx. 1937 
 Rząd: Scheuchzerietalia  palustris Nordhagen 1936 
  Związek: Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949 
   Menyantho–Sphagnetum teretis Waren 1926 
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   Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931 em. Dierssen 1982 
   Caricetum lasiocarpae Osv. 1923 em. Koch 1926;  
   Caricetum diandrae  Jon. 1932 em. Oberd. 1957 

 
Rząd: Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Nordhagen 1936 
  Związek: Caricion davallianae Klika 1934 
 

Klasa: Phragmitetea australis (Klika in Klika et Nowak 1941) R. Tx. et Prsg 
1942 
 Rząd: Phragmitetalia Koch 1926 
          Związek: Magnocaricion elatae Koch 1926 
  Caricetum acutiformis Eggler 1933 
  Caricetum paniculatae Wangerin 1916 ex von Rochow 1951 

  Cicuto-Caricetum pseudocyperi de  Boer 1942 
 
Klasa: Molinio – Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. 1970 
 Rząd: Molinietalia W. Koch 1926 
  Związek: Filipendulion (Duvigneaud 1946) Segal 1966 
   Filipendulo – Geranietum palustris (Scherrer 1923) W. Koch1926 
  Związek: Calthion R. Tx. 1937 
   Angelico –Cirsietum oleracei R. Tx. 1937 em. 1947 
   Equisetetum palustris Steffen 1931 
 
Klasa Alnetea glutinosae Br. – Bl. et R. Tx. 1937 
     Rząd: Alnetalia glutinosae  R. Tx. 1937 
         Związek: Anion glutinosae  (Malc. 1929) Meijer Drees 1936  
  Cardamino-Alnetum glutinosae  (Meijer Drees 1936) Pass. 1936 
  Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1922) Pass. 1961 

 
4.5.2. Charakterystyka zespołów i zbiorowisk roślinnych 

  
 Większość  obszaru torfowiska Lubowo pokrywa obecnie roślinność bagiennych 
lasów i zarośli. Jednakże najistotniejszy elementem szaty roślinnej tego obiektu są relikty 
roślinności torfowisk alkalicznych. Fragmenty tych zbiorowisk zachowały się w 
centralnej, dobrze uwodnionej części torfowiska. Mają charakter trzęsawiska z turzycami 
i dobrze rozwiniętą warstwą mszystą. Przykładowe zdjęcia płatów tych zbiorowisk, 
badanych w analizowanym obiekcie przez Osadowskiego, prezentuje tab. 2. Zostały one 
zaliczone do zespołów Caricetum lasiocarpae, Caricetum diandrae i Sphagno-Caricetum 
rostratae. Reprezentuję one „kwaśniejsze” skrzydło mechowisk, co może sugerować 
słabnący udział alkalicznych  wód naporowych w zasilaniu torfowiska. 
 Pokrewne florystycznie i fizjonomicznie do zbiorowisk turzycowo-mszystych są 
w badanym obiekcie trzęsawiskowe szuwary turzycowo-paprociowe Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi . Zajmują one niewielkie powierzchnie na płytkich i zamulonych „oczkach 
torfowych” w obrębie mechowisk koło Lubowa (Osadowski, 2000). 

Na obrzeżach torfowiska zachowały się również relikty roślinności wilgotnych 
łąk z rzędu Molinietalia. W chwili obecnej praktycznie nie użytkowane, przekształcają 
się w zbiorowiska ze skrzypem błotnym (w miejscach wilgotniejszych) lub ziołorośla.  
 Zbiorowiska olsowe dominują przestrzenni na terenie torfowiska Lubowo i 
wykazują dużą ekspansywność. Składają się na nie olszyny o charakterze źródliskowym i 
zarośla wierzbowe, także w odmianie źródliskowej.  
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Tabela 2. Roślinność torfowiska Lubowo 
Nr kolejny 1  2  3  4 5 6 7 8 

Nr roboczy R143 R150 R138 Lub2 Lub15 Lub4 Lub7 Lub1 
Autor ZO ZO  ZO LW LW LW LW LW 

Data 27.07 30.07. 27.07 15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 

Rok 1998 1998 1998 2013  2013  2013  2013  2013  
Zwarcie drzewostanu a [%]           75      

Zwarcie krzewów   b [%]             20    
Pokrywanie warstwy zielnej c 
(%) 

50  80 90 
100  100  50  90  

90  

Pokrywanie warstwy mszystej  
d (%) 

100 60  100 
  40    30  

  

Powierzchnia zdjecia (m2) 4 4 4 25  25  625  25  25  

Ch. Ass.                  

Sphagnum teres d 4 2a 3       

Carex lasiocarpa   4 +       

Carex panicea      5       

Equisetum fluviatile   1   3      

Alnus glutinosa  a       4      

Alnus glutinosa  b/c 1  +     2b   

Carex acutiformis   1 3  2b 4  2b 3 
Ch.Cl. Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae            

Ch. Caricion davallianae           

Cirsium palustre + + + + +  + + 

Calliergonella cuspidata  d 1 3 2a  2b  2a   

Valeriana dioica   1 1  + +    

Epilobium palustre +  + + +     

Aulacomnium palustre  d 2a 1 2a       

Helodium blandowii d 1 1 2b       

Epipactis palustris   1 +       

Carex rostrata 3 1        

Climacium dendroides  d       + 3    

Comarum palustre   + 1       

Lysimachia thyrsiflora + +        

Plagiomnium elatum  d   2b 1       

Sphagnum subnitens d   1 2a       

Stellaria palustris    +    +   

Viola palustris 1 +        

Tomentypnum nitens d   +        

Sphagnum angustifolium d 2b         

Carex diandra    2b       

Carex nigra     2a      

Eriophorum angustifolium   +        

Juncus articulatus +         

Triglochin palustre   +        

Ch. All. Calth.           

Crepis paludosa   + + +    + 

Juncus effusus 1   1     2a 

Equisetum palustre   + +   2a +   

Geum rivale     1   2a  1 

Cirsium oleraceum   +      2b 

Polygonum bistorta     1     1 

Myosotis palustris      +  +   
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Ch.Cl.Molinio-Arrhenatheretea           

Filipendula ulmaria   +    + + 2a 

Lysimachia vulgaris + +   +  +   

Festuca rubra 1 1 2a +      

Lythrum salicaria +    +  +   

Galium uliginosum    1  +   + 

Deschampsia cespitosa     +  +  + 

Lotus uliginosus + + +       

Lotus corniculatus     +   + + 

Poa trivialis    1   1     

Molinia caerulea        +   

Lychnis flos-cuculi     +      

Festuca pratensis     +      

Vicia cracca     +      

Cerastium holosteoides       +    

Ch. Phragmitetea           

Galium palustre   + +    +   

Carex paniculata + 1        

Ranunculus lingua   + +       

Typha angustifolia     +       

Phragmites australis        3    

Scutellaria galericulata   +        

Ch. Alnetea            

Lycopus europaeus    +       

Salix aurita    1       

Solanum dulcamara       1     

Berula erecta      +     

Dryopteris cristata   +        

Thelypteris palustris +         

Comp.           

Mentha aquatica      2b  2b   

Betula pubescens b/c 1  +       

Brachythecium rutabulum  d   +        

Epilobium parviflorum    +       

Pinus sylvestris c +         

Urtica dioica       1     

Anthoxanthum odoratum     +      

Brachythecium sp. d        1    

Eurhynchium sp. d       +    

Frangula alnus b/c       +    

Plagiomnium sp.  d      2b     

Prunus padus b/c       +    

Festuca gigantea           1      

 
 



Dokumentacja przyrodnicza wybranych torfowisk doliny Radwi, Chocieli i Chotli 

44 

 

 
Fot. 1. Pozostałości otwartego mechowiska w centralnej części torfowiska Lubowo. Fot. 
L. Wołejko. 
 

4.5.3. Analiza stopnia naturalności zbiorowisk 
Tab.. Analiza roślinności pod kątem stanu zagrożenia, syngenezy oraz częstości 
występowania 

 

1 2 3 4 
Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931 em. Dierssen 1982 V NP R 
Caricetum lasiocarpae Osv. 1923 em. Koch 1926 V NP R 
Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas 1932  E NP R 
Menyantho-Sphagnetum teretis Waren 1926 em. Dierss.1982 V NP R 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 V SN C 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 V NA C 
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1922) Pass. 1961 - NA C 
Caricetum paniculatae Wangerin 1916 V N C 
Caricetum acutiformis Sauer 1937 - NA P 
Cicuto-Caricetum pseudocyperi de  Boer 1942 V NP C 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 V NA C 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 V SN C 
Equisetetum palustris Steffen 1931  I NA R 
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1922) Pass. 1961 - NA C 

1 – nazwa zbiorowiska roślinnego, 2 – stan zagrożenia: E – bezpośrednio zagrożone wymarciem, V – 
narażone, I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, 3 – syngeneza: N – naturalne, NP - naturalne 
perdochoryczne, NA – naturalne auksochoryczne, 4 – rozpowszechnienie w Polsce: RR- bardzo 
rzadkie, R – rzadkie, C- częste, P – pospolite  
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4.5.4. Ocena aktualnej dynamiki roślinności oraz potencjalna 
roślinność naturalna 

 
Utrzymywanie się roślinności otwartego torfowiska alkalicznego uwarunkowane jest 
współdziałaniem naturalnych procesów ekologicznych (hydrologicznych, 
hydrochemicznych, oddziaływanie zwierzyny) jak też aktywnych działań ochronnych 
(usuwanie podrostu drzew, powstrzymywanie sukcesji w zbiorowiskach połykowych, 
ograniczanie akumulacji biomasy). Przy braku funkcjonowania tych elementów 
docelowym zbiorowiskiem roślinności potencjalnej będzie łęg jesionowo-olszowy 
Fraxino-Alnetum z elementami źródliskowego olsu Cardamino-Alnetum. 
 

4.5.5. Zaobserwowane procesy i przejawy degeneracji zbiorowisk i 
roślinności 

 
Degeneracja zbiorowisk roślinnych następuje poprzez przesuszanie podłoża, co prowadzi 
do ekspansji gatunków łąkowych i szuwarowych. W miejscach gdzie powinny 
występować fitocenozy torfowisk alkalicznych wykształcają się szuwary i łąki, co 
zaburza strukturę i funkcje szaty roślinnej torfowiska. 
 

4.5.6. Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej 

Na terenie obiektu odnotowano jeden typ siedliska: 
 7230 Górskie i nizinne torfowiska alkaliczne o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk 
 
Kod i nazwa 

siedliska 
Parametr Wskaźnik Ocena 

wskaźnika 
Ocena 

parametru 
Ocena 
ogólna 

7230 Górskie 
i nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Powierzchnia 
siedliska 

Powierzchnia 
siedliska 

Nieznaczny, 
regularny 
spadek 

(obecnie pow. 
siedliska to 
ok. 5 arów) 

U1 U2 
(dotyczy 

wyłącznie 
zachowan
ego płatu 
siedliska 

w 
centralnej 

części 
obiektu) 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

U1 U2 

Gatunki 
dominujące 

U2 

Pokrycie i struktura 
gatunkowa mchów 

U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 

Stopień uwodnienia U1 

Ekspansja 
krzewów 

i podrostu drzew 

U2 
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Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 
odwadniające 

FV 

Perspektywy 
ochrony 

Perspektywy 
ochrony 

U1 U1 

 
4.6. Fauna 

Na terenie obiektu nie prowadzono rozpoznania fauny jednak należy spodziewać się 
występowania tutaj szeregu rzadkich i cennych gatunków związanych z podmokłym 
siedliskiem 
 

4.7. Walory kulturowe 
Brak. 

5. Zagospodarowanie przestrzenne oraz społeczne i 
gospodarcze uwarunkowania użytkowania obiektu 

W chwili obecnej obiekt oraz obszar wokół niego nie jest zagospodarowany. W ubiegłym 
wieku był użytkowany, jako łąki kośne, jednakże zaniechano tej gospodarki.  

6. Założenia ochrony obiektu 
Głównym celem działań ochronnych obiektu powinna być poprawa stanu siedliska pod 
względem warunków hydrologicznych zaburzonych na skutek istniejących rowów 
melioracyjnych. Zaburzone warunki hydrologiczne przyczyniają się do ekspansji 
roślinności łąkowej i ziołorośli a w dłuższej perspektywie czasowej – roślinności leśnej, 
która powinna być hamowana w ramach czynnej ochrony bądź przywrócenia 
ekstensywnego użytkowania kośnego.  
Proponowane metody ochrony obiektu są wyznaczone w zgodzie z panującymi 
praktykami obejmującymi działania na obszarach siedliska torfowisk alkalicznych. 
Zostały one ustalone na podstawie doświadczeń własnych oraz analizie literatury. Metody 
te powodują, iż w dłuższej perspektywie czasowej stan siedliska powinien się 
sukcesywnie poprawiać. Świadczą o tym liczne przykłady wykonywania takich działań 
zarówno w kraju jak i za granicą. Prace będą wykonywane w odpowiedniej porze roku 
tak, aby nie zniszczyć płatów roślinności, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony 
przyrody. 
 

6.1. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 
Dotychczasowo obiekt nie był objęty żadnymi działaniami ochronnymi, w związku, z 
czym stan siedliska oceniony jest, jako niezadowalający. 
 

6.2. Cele ochrony i zadania/działania ochronne 
 

Przedmiot ochrony Stan 
ochrony Cel działań ochronnych Działanie ochronne 

7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 
zasadowe o 

U1 
Poprawa stanu i jakości 
siedliska w zakresie 
parametrów specyficznej 

1. Ekstensywne 
użytkowanie kośne. 
Koszenie z częstotliwością 



Dokumentacja przyrodnicza wybranych torfowisk doliny Radwi, Chocieli i Chotli 

47 

 

charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

struktury i funkcji.  co najmniej raz na 2 lata 
100% powierzchni siedliska 
wraz z pasem ziołorośli i 
roślinności łąkowej 
(szerokość 10-15m) wokół 
siedliska w centralnej części 
obiektu. Kosić po 15 
sierpnia, na wysokości ok. 
15 cm. Zebrana biomasę 
obligatoryjnie zebrać.  
 
2. Poprawa uwodnienia 
poprzez budowę 1-2 
zastawek na rowie 
odwadniającym torfowisko 

 
 

6.3. Metodologia monitoringu 
 
Metodyka monitoringu stanu siedliska została przyjęta w dużym stopniu według zasad 
monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na każdym z badanych 
obiektów określano wartość trzech podstawowych parametrów: 

 Powierzchnia 

 Specyficzna struktura i funkcje 
 Perspektywy ochrony 

Ocena parametru „specyficzna struktura i funkcje” odbywa się na podstawie listy 
wskaźników, opracowanych dla siedliska 7230. Natomiast parametry „powierzchni” oraz 
„perspektywy ochrony” są oceniane bezpośrednio, bez ocen cząstkowych i dodatkowych 
wskaźników. Wybrane dla siedliska wskaźniki opisują łatwe do określenia lub zmierzenia 
cechy siedliska przyrodniczego, które mogą wskazywać na zaburzenia jego „specyficznej 
struktury i funkcji”.  
Przy wyprowadzeniu oceny końcowej dla parametru nie przyjęto z góry zasady, że 
najgorzej oceniony wskaźnik decyduje o tej ocenie, ponieważ poszczególne wskaźniki 
nie muszą mieć jednakowego wpływu na stan zachowania siedliska (nie są równocenne). 
Wyróżniono tzw. wskaźniki kardynalne, (czyli najważniejsze dla utrzymania struktury i 
funkcji siedliska), których obniżona ocena skutkuje automatycznym obniżeniem oceny 
całego parametru. Pozostałe, traktowane były, jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie 
powoduje konieczności obniżenia oceny dla parametru, jeśli wskaźniki kardynalne 
wskazują na właściwy stan siedliska.  
Ocenę parametrów siedliska dokonywano w trzystopniowej skali, przyznając 
odpowiednie kody dla każdego z nich: 

 FV – stan właściwy 
 U1 – stan niezadowalający 
 U2 – stan zły 

6.4. Szacunek kosztów realizacji proponowanych zadań ochronnych 
 

3. Budowa 1-2 zastawek – ok. 5 000 zł 
4. Koszenie co 2 lata pow. ok. 0,5 ha – 1500 zł
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2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego obiektu 
Stan flory i roślinności został zweryfikowany w ramach niniejszego opracowania. 

3. Ogólne dane o obiekcie 
3.1. Rejestr powierzchniowy - wykaz działek geodezyjnych i wydzieleń 

leśnych 
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Tab. 1. Wykaz działek i wydzieleni leśnych, wraz z strukturą własności. 
 

Nazwa obiektu Pełny adres leśny 
Pełny adres ewidencyjny 

Zgniła Struga 11-02-2-02-105 -k -00 
11-02-2-02-176 -a -00 
11-02-2-02-177 -a -00 

320903_5.0089.176/1 
320906_5.0059.147/1 
320903_5.0089.105/1 

 
Obszar w całości położony jest na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, 
Nadleśnictwo Bobolice. 
 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie działek geodezyjnych na obszarze obiektu.  
 

3.2. Położenie geograficzne 
 
16º32’58,567’’E 
54º3’46,905’’N 
 
3.3. Położenie administracyjne 

 
Województwo: zachodniopomorskie 
Powiat: koszaliński 
Gmina: Bobolice 
 
Obiekt położony jest ok. 3 km na NW od miejscowości Kurowo, gm. Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie. Torfowisko otoczone jest w całości kompleksami lasów 
gospodarczych, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Bobolice. 
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Ryc. 2. Lokalizacja obiektu na podkładzie mapy topograficznej. 
 
 

3.4. Położenie w regionalizacjach przyrodniczych 
 
Regionalizacja geobotaniczna 
Prowincja: Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna 
Dział: Bałtycki 
Kraina: Pojezierze Pomorskie 
Okręg: Wałecko-Drawski 
 
 
Regionalizacja fizycznogeograficzna 
Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie 
Mezoregion: Pojezierze Bytowskie 
Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie 
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski:  
 
 

3.5. Zagospodarowanie i stan środowiska w otoczeniu obiektu 
 
Przekształcenie torfowiska w dolinie Zgniłej Strugi rozpoczęło się relatywnie późno.  Na 
archiwalnej mapie z roku 1896 brak śladów poważniejszej ingerencji w system 
hydrologiczny doliny. Uregulowano natomiast odpływ z torfowiska przejściowego, 
położonego w sąsiedztwie doliny od jej południowo-wschodniej strony. Działania te były 
związane prawdopodobnie z prowadzoną na tym torfowisku eksploatacją torfu. Tereny 
przyległe do doliny były w całości pokryte borami, stanowiącymi lasy gospodarcze. 
 Obecny stan torfowiska obrazuje ryc. 4. W obrębie mokradła przeprowadzone 
zostały prace melioracyjne,  koryto rzeczki częściowo uregulowane. Zmiany stosunków 
wodnych doprowadziły do rozwoju fragmentów bagiennych lasów w uprzednio bezleśnej 
dolinie (po stronie północnej Zgniłej Strugi). Częściowo odwodniona część południowa 
doliny byłą wykorzystywana jako użytek zielony (obecnie nieużytkowany). Nie zmieniło 
się użytkowanie przylegających terenów leśnych. Nastąpiła częściowa regeneracji 
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powierzchni torfowiska mszarnego, aczkolwiek rów, odwadniający to mokradło, wciąż 
funkcjonuje. 
 

 
Ryc. 3. Torfowisko w dolinie Zgniłej Strugi i jego otoczenie w roku 1896. 
 

 
Ryc. 4. Aktualny stan torfowiska Zgniła Struga i jego otoczenia. 
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4. Środowisko przyrodnicze i walory kulturowe obiektu 
4.1. Budowa geologiczna 

4.1.1. Rzeźba terenu 
 Torfowisko alkaliczne położone jest w niewielkiej dolinie rzeki Zgniła Struga – 
dopływu rzeki Radwi. Jest to kompleks torfowisk źródliskowych wypełniających wąską 
dolinę o dosyć stromo nachylonych zboczach (fot. ). Dolina Zgniła Struga rozcina prawe 
skrzydło pradoliny Radwi – fragmentu Pradoliny Pomorskiej. Faliste obszary pradoliny 
urozmaicane są przez niewielkie zagłębienia wytopiskowe, obecnie zajęte przez 
niewielkie jeziora i torfowiska. Piaszczyste utwory powierzchniowe obszaru stanowią 
siedlisko ubogich borów sosnowych. 
 

 
Fot. 1. Fragment doliny Zgniłej Strugi. 
 
Walory przyrody torfowiska alkalicznego w dolinie Zgniłej Strugi są znane od 
kilkudziesięciu lat (m.in. Osadowski 1999a.b; 2000, Osadowski i Fudali 2001). W 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bobolice 
(1998) obiekt został wskazany do ochrony (nr 14 -  ryc. 5). 
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Ryc. 5. Położenie proponowanego obiektu chronionego (nr 14) na tle istniejących i 
proponowane form ochrony przyrody na terenie gminy Bobolice (źródło: Studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice, Uchwała 
Nr III/16/98 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 18 grudnia 1998 r.). 
 

4.1.2. Torfowiska i złoża torfu 
Torfowiska soligeniczne pokrywają zbocza, dno i boczne odgałęzienia doliny Zgniłej 
Strugi. W wielu miejscach wykształciły się wyraźne kopuły źródliskowe.  
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Fot. 2. Pochyłe torfowisko soligeniczne w dolinie Zgniłej Strugi (fot. L. Wołejko). 
 

4.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji 
Płaty z charakterystyczną roślinnością stanowią niewielką część obiektu. Całość jest 
silnie porozcinana rowami melioracyjnymi w dużej mierze zarośniętymi. Z uwagi na 
lokalne warunki terenowe  (deniwelacje) nie ma  możliwości efektywnego podnoszenia 
poziomu wody poprzez zastawki. Lokalne warunki predysponują obiekt do 
eksperymentalnego usuwania zmineralizowanego torfu z powierzchni torfowiska. 
Spośród fitocenoz nawiązujących do torfowisk alkalicznych wyróżniają się znacznej 
wielkości płaty Juncetum subnodulosi, które powinny być traktowane ze szczególną 
troską podczas realizacji zabiegów ochronnych. 
 

4.3. Wody powierzchniowe i gruntowe (warunki hydrologiczne)  
 
Głównym ciekiem analizowanego  obiektu jest niewielki ciek Zgniła Struga – dopływ 
Radwi – Parsęty. Koryto cieku na przeważającej długości zachowało naturalny kształt 
koryta.  
 W obrębie całej doliny obszarowo ujawniają się wody podziemne. W chwili 
obecnej ujawniają się one w obrębie sztucznych rowów melioracyjnych i naturalnych 
źródeł. Na uwagę zasługuje pogłębiony sztucznie ciek, odprowadzający wody z 
niewielkiego torfowiska mszarnego, położonego po południowo-wschodniej stronie 
doliny. 
 

 
Ryc. 6. Stanowiska pomiarów fizyko-chemicznych. 
 
 
Tab. 2. Parametry fizyko-chemiczne wód zasilających torfowisko Zgniła Struga. Data 
pomiaru 21.08.2013 
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Pomiar wody ZG – W1 ZG-W2 
 

ZG-W3 
 

ZG-W4 
 

ZG-W5 
 

Przewodnictwo 
[µS] 

391 315 338 314 261 

Temperatura [⁰C] 15 16,5 12,0 12 11,0 
pH 6,68 6,89 7,38 7,45 7,05 
 

4.4. Flora 
 
 Lokalizację zdjęć fitosocjologicznych i spisów florystycznych, wykonanych na 
terenie torfowiska Zgniła Struga, prezentuje ryc. 7. 
 

 
Ryc. 7. Lokalizacja stanowisk zdjęć fitosocjologicznych i spisów florystycznych. 

 

4.4.1. Rośliny naczyniowe 
 
W rezultacie badań i analiz florystycznych na badanym obszarze odnotowano 
występowanie  91 gatunków roślin, w tym  78 gatunków roślin naczyniowych i  13 
gatunków mszaków.  Z całą pewnością nie jest to pełna lista, którą w przyszłości należy 
uzupełnić.  
 
1 Ajuga reptans 
2 Alnus glutinosa   
3 Anthoxanthum odoratum 
4 Berula erecta 
5 Briza media 
6 Caltha palustris 
7 Cardamine dentata 
8 Carex acutiformis 
9 Carex appropinquata 
10 Carex cespitosa 
11 Carex lepidocarpa. 
12 Carex nigra 



Dokumentacja przyrodnicza wybranych torfowisk doliny Radwi, Chocieli i Chotli 

56 

 

13 Carex panicea  
14 Carex paniculata 
15 Cirsium arvense 
16 Cirsium oleraceum 
17 Cirsium palustre 
18 Comarum palustre 
19 Crepis paludosa 
20 Dactylorhiza maculata 
21 Dactylorhiza majalis 
22 Deschampsia cespitosa 
23 Dryopteris cristata 
24 Empetrum nigrum 
25 Epilobium hirsutum 
26 Epilobium palustre 
27 Epipactis palustris 
28 Equisetum fluviatile 
29 Festuca pratensis 
30 Filipendula ulmaria 
31 Galium uliginosum 
32 Geranium palustre 
33 Geum rivale 
34 Glechoma hederacea 
35 Holcus lanatus 
36 Hydrocotyle vulgaris 
37 Hypericum tetrapterum 
38 Juncus articulatus 
39 Juncus effusus 
40 Juncus subnodulosus 
41 Juniperus communis  
42 Lathyrus pratensis 
43 Leontodon hispidus 
44 Lotus corniculatus 
45 Lotus uliginosus 
46 Luzula multiflora 
47 Lychnis flos-cuculi 
48 Lysimachia vulgaris 
49 Mentha aquatica 
50 Molinia caerulea 
51 Myosotis palustris 
52 Ophioglossum vulgatum 
53 Parnassia palustris 
54 Peucedanum palustre 
55 Phlaeum pratense 
56 Phragmites australis 
57 Pinus sylvestris 
58 Plantago lanceolata 
59 Poa pratensis 
60 Polygonum bistorta 
61 Potentilla anserina 
62 Potentilla erecta 
63 Ranunculus acris 
64 Ranunculus repens 
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65 Ribes nigrum 
66 Rumex acetosa 
67 Scutellaria galericulata 
68 Succisa pratensis 
69 Thelypteris palustris 
70 Triglochin palustre 
71 Typha latifolia 
72 Urtica dioica 
73 Vaccinium oxycoccus 
74 Valeriana dioica 
75 Veronica chamaedrys 
76 Veronica longifolia 
77 Vicia cracca 
78 Viola palustris 

 

4.4.2. Rośliny zarodnikowe  
 
1 Aulacomnium palustre   
2 Bryum pseudotriquetrum  
3 Calliergonella cuspidata   
4 Climacium dendroides   
5 Dicranum sp.  
6 Helodium blandowii  
7 Philonotis sp.  
8 Plagiomnium ellipticum  
9 Rhytidiadelphus squarrosus  
10 Sphagnum palustre  
11 Sphagnum squarrosum  
12 Sphagnum teres  
13 Sphagnum warnstorfii  

 
4.4.3. Waloryzacja flory - ro śliny naczyniowe 

 
Wśród cennych gatunków roślin torfowiska Zgniła Struga na szczególną uwagę zasługuje 
bardzo obfita populacja situ tępokwiatowego – Juncus subnodulosus. Jest to 
prawdopodobnie największe stanowisko tego gatunku na Pomorzu Zachodnim. 
 

 

Nazwa łacińska, 
nazwa polska 

Czerwona 
Lista Roślin 

Naczyniowych 
Zagrożonych w 

Polsce 
(Zarzycki, 

Szeląg 2006) 

Czerwona 
Lista 

Pomorza 
Zachodniego 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Czerwona 
Lista 

WIelkopolski 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Ochrona 
prawna 

2014 

1 Carex lepidocarpa - 
Turzyca łuszczkowata  V V   

2 Dactylorhiza maculata- 
Kukułka plamista V V V Ocz 

3 Dactylorhiza majalis -      V Ocz 
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Nazwa łacińska, 
nazwa polska 

Czerwona 
Lista Roślin 

Naczyniowych 
Zagrożonych w 

Polsce 
(Zarzycki, 

Szeląg 2006) 

Czerwona 
Lista 

Pomorza 
Zachodniego 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Czerwona 
Lista 

WIelkopolski 
(Żukowski, 
Jackowiak 

1995) 

Ochrona 
prawna 

2014 

Kukułka szerokolistna 
4 Dryopteris cristata – 

Nerecznica 
grzebieniasta V V E  

5 Empetrum nigrum – 
Bażyna czarna [V]  R E  

6 Epipactis palustris  – 
Kruszczyk błotny V V V OC 

7 Juncus subnodulosus – 
Sit tępokwiatowy V V V Ocz 

8 Ophioglossum 
vulgatum – Nasięźrzał 
pospolity V V V OC 

9 Vaccinium oxycoccus – 
Żurawina błotna    V   

10 Valeriana dioica – 
Kozłek dwupienny    V   

 
 

4.4.4. Rośliny zarodnikowe 
 

Lp. Gatunek 
Status ochrony 

(Rozporządzenie…
. 2014) 

Status 
zagrożenia 
(za Ochyrą 
i in.  2003) 

25.  Aulacomnium palustre - Próchniczek błotny Ocz  
26.  Calliergonella cuspidata  - Mokradłoszka 

zaostrzona 
Ocz 

 
27.  Climacium dendroides  - Drabik drzewkowaty Ocz  
28.  Helodium blandowii  – Błotniszek wełnisty OC E 

29.  Rhytidiadelphus squarrosus - Fałdownik 
nastroszony 

Ocz 
 

30.  Sphagnum palustre - torfowiec błotny Ocz  
31.  Sphagnum teres - Torfowiec obły Ocz 

 

32.  Sphagnum squarrosum - torfowiec 
nastroszony 

Ocz  

33.  Sphagnum warnstorfii - Torfowiec 
Warnstorfa 

Ocz 
 

 Objaśnienia: OC- ochrona całkowita, Ocz- ochrona częściowa, V- narażony na 
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wyginięcie, E- wymierający, I - gatunki o nieokreślonym zagrożeniu 

 
4.4.5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla flory 

4.5. Roślinność 
4.5.1. Wykaz zespołów i zbiorowisk roślinnych 

 
Kl. Montio – Cardaminetea Br. – Bl. et R. Tx. 1943 ex Klika 1948 

Rz. Montio – Cardaminetalia Pawł. in Pawł. et al. 1928 
Zw. Caricion remotae Kästner 1941 

Cardamino–Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 
 
Kl. Scheuchzerio – Caricetea fuscae (Nordhagen 1936) R. Tx. 1937 

Rz. Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Nordhagen 1936 
Związek: Caricion davallianae Klika 1934 

Juncetum subnodulosi (Allorge 1922)  W. Koch 1926. 
 
Kl. Phragmitetea australis (Klika in Klika et Nowak 1941) R. Tx. et Prsg 
1942 
        Rz. Magnocaricion elatae Koch 1926 
 Caricetum acutiformis Eggler 1933 
 Caricetum paniculatae Wangerin 1916 ex von Rochow 1951 

 
Kl. Molinio – Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. 1970 
 Rz. Molinietalia W. Koch 1926 
  Związek: Calthion R. Tx. 1937 
  Crepido-Juncetum subnodulosi (Libb.1932) Pass. 1964 
  Angelico –Cirsietum oleracei R. Tx. 1937 em. 1947 

  Urtico-Phragmitetum Succ.1970 
 

4.5.2. Charakterystyka zespołów i zbiorowisk roślinnych 
 
 Roślinność torfowiska Zgniła Struga tworzy  mozaika zespołów i zbiorowisk 
roślinnych skupiających relikty roślinności torfotwórczej, typowej dla źródliskowych 
torfowisk alkalicznych,  łąkowej – wykształconej po wprowadzeniu użytkowania 
łąkowego i stadiów sukcesyjnych rozwijających się po zaniechaniu użytkowania. Obraz 
roślinności uzupełniają drobnopowierzchniowe zbiorowiska hydrofitów związanych ze 
źródłami i ich odpływami. 
 Najważniejsze  pod względem przestrzennym i biocenotycznym są zbiorowiska 
wilgotnych łąk ze związku Calthion. Są one wykształcone w swoisty sposób, gdyż w ich 
składzie florystycznym udział mają gatunki charakterystyczne torfowisk alkalicznych z 
klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Gatunki torfowiskowe są obecne w praktycznie w 
płatach wszystkich fitocenoz (tab. 3). Najbardziej interesującym zespołem roślinnym jest 
łąka mechowiskowa  situ tępokwiatowego  –  Crepido- Juncetum subnodulosi. Jest to 
zespół słabo zbadany, a w literaturze naukowej toczy się dyskusja na temat jego 
przynależności do wyższych jednostek syntaksonomicznych – roślinności łąkowej lub 
torfowisk alkalicznych ze zw. Caricion davallianae. W analizowanym obiekcie 
występują płaty obu rodzajów, prawdopodobnie  o wspólnym pochodzeniu. 
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Fot. 3. Juncetum subnodulosi na wyciekach wód podziemnych (fot. L. Wołejko). 
 
 Po zaniechaniu użytkowania łąkowego wykształcają się zbiorowiska o fizjonomii 
szuwarów wysokich turzyc. Są to charakterystyczne dla torfowisk źródliskowych regionu 
turzycowiska: turzycy błotnej Caricetum acutiformis i prosowatej Caricetum 
paniculatae. Silniej odwodnione fragmenty torfowiska opanowywane są przez łany 
eutroficznego lądowego szuwaru trzcinowego - Urtico-Phragmitetum. 
 
Tabela 3. Roślinność torfowiska Zgniła Struga. 
Numer kolejny 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Sygnatura zdjęcia ZS26 ZS21 ZS19 ZS12 ZS2 ZS1 ZS9 ZS7 ZS16 
Autor LW LW LW LW LW LW LW LW LW 
Data 21.08 21.08 21.08 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08 
Rok 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
Zwarcie warstwy krzewów  b 
[%] 

      
        10   

Pokrywanie warstwy zielnej c 
(%) 50 90 100 100 40 100 80 100 70 
Pokrywanie warstwy mszystej  d 
(%) 50   10 10 80 50 10 5 60 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Juncus subnodulosus 1 4 3 3 1 2a       
Sphagnum teres d    2b 2b 5 3     
Phragmites australis      2a 3 3    
Carex paniculata +    + +  1 3 
Ch.Cl. Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae             
Epilobium palustre   + 2a + +  + + + 
Cirsium palustre + + + +  1  1   
Viola palustris   + + + 1 +  2a   
Calliergonella cuspidata  d 2a   1 + 2b +    
Valeriana dioica   2a 2a   +   1 
Parnassia palustris     +  +   1 
Sphagnum warnstorfii d          3 

Triglochin palustre 2b        + 
Sphagnum sp.            
Carex panicea     1     1   
Carex nigra         2b   
Juncus articulatus          1 
Hydrocotyle vulgaris         2a   
Aulacomnium palustre  d          1 
Comarum palustre        1    
Helodium blandowii d          + 
Equisetum fluviatile +          
Bryum pseudotriquetrum d +          
Ch.Cl. Phragmitetea            
Carex acutiformis 2a 1 2b 2a   1 1 1 
Berula erecta   2a         
Typha latifolia +          
Carex appropinquata          + 
Scutellaria galericulata         +   
Peucedanum palustre      +      
Ch.Cl. Molinio-Arrhenatheretea            
Myosotis palustris 1 1 +  1 + +  + 
Galium uliginosum + +   + + 2a +   
Holcus lanatus +  1 +  +  + + 
Climacium dendroides  d 2b   +  1 +  + 
Poa pratensis    +  + + + +   
Lychnis flos-cuculi 1  + +  1   + 
Lotus uliginosus 1 2a 3 2b       
Lysimachia vulgaris    1  2a + +    
Rumex acetosa +  + +    +   
Vicia cracca     1 + + +    
Lotus corniculatus       1 2b 1 + 
Crepis paludosa    +  +   1 + 
Ranunculus acris     +  +  + + 
Geum rivale   + 2a 1       
Polygonum bistorta   +      1 + 
Filipendula ulmaria    +  1 1     
Cirsium oleraceum     1  +  +   
Ranunculus repens +   +    +   
Carex cespitosa       3  1   
Molinia caerulea      2a    2a 
Juncus effusus     +    1   
Hypericum tetrapterum       +  +   
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Festuca pratensis     +  +     
Geranium palustre     2b       
Caltha palustris        +    
Plantago lanceolata          1 
Succisa pratensis          + 
Deschampsia cespitosa      +      
Leontodon hispidus          + 
Lathyrus pratensis         +   
Ophioglossum vulgatum         +   
Veronica longifolia      1      
Potentilla anserina         +   
Ch. Cl. Alnetea            
Sphagnum squarrosum d 1   +     1 
Thelypteris palustris      +  3    
Dryopteris cristata      + +     
Alnus glutinosa  b/c         2a   
Comp.            
Mentha aquatica 2a 2a  2b 1 2a   + 
Rhytidiadelphus squarrosus d    + 1  +  + + 
Potentilla erecta     +    + 1 
Briza media       +   1 
Anthoxanthum odoratum         + + 
Cardamine dentata +        + 
Sphagnum palustre d 1      2a    

Urtica dioica       +     
Veronica chamaedrys         +   
Epilobium hirsutum       +     
Luzula multiflora          1 
Plagiomnium ellipticum d         1   
Plagiomnium sp.  d     +       
Glechoma hederacea         +   
Dicranum sp. d          2a 
Cirsium arvense       +     
Vaccinium oxycoccus          1 
Ajuga reptans          + 
Juniperus communis           + 
Philonotis sp. d           +       
 

4.5.3. Analiza stopnia naturalności zbiorowisk 
W chwili obecnej obszar torfowiska pokrywa mozaika zbiorowisk naturalnych 
(roślinność źródliskowa, torfowiskowa i szuwarowa) oraz półnaturalnych zbiorowisk 
łąkowych i połąkowych. 
 

1 2 3 4 
Cardamino–Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 V NP C 
Caricetum paniculatae Wangerin 1916 V N C 
Caricetum acutiformis Sauer 1937 - NA P 
Juncetum subnodulosi (Allorge 1922)  W. Koch 1926 E NP RR 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 V SN C 

1 – nazwa zbiorowiska roślinnego, 2 – stan zagrożenia: E – bezpośrednio zagrożone wymarciem, V –  
narażone, I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, 3 – syngeneza: N – naturalne, NP - naturalne 
perdochoryczne, NA – naturalne auksochoryczne, 4 – rozpowszechnienie w Polsce: RR- bardzo rzadkie, R 
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– rzadkie, C- częste, P – pospolite 
 

4.5.4. Ocena aktualnej dynamiki roślinności oraz potencjalna 
roślinność naturalna 

Utrzymywanie się roślinności otwartego torfowiska alkalicznego uwarunkowane jest 
współdziałaniem naturalnych procesów ekologicznych (hydrologicznych, 
hydrochemicznych i oddziaływania zwierzyny) byłych i aktualnych sposobów 
użytkowania  jak też aktywnych działań ochronnych (usuwanie podrostu drzew, 
powstrzymywanie sukcesji w zbiorowiskach połykowych, ograniczanie akumulacji 
biomasy). Przy braku funkcjonowania tych elementów docelowym zbiorowiskiem 
roślinności potencjalnej będzie łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum z 
elementami źródliskowego olsu Cardamino-Alnetum. W miejscach o nasilonej erozji 
rozwiną się typowe ekosystemy źródliskowe z kl. Montio-Cardaminetea. 

 
4.5.5. Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej 
Na terenie obiektu odnotowano jeden typ siedliska: 

 7230 Gorskie i nizinne torfowiska alkaliczne o charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk 

 
Kod i nazwa 

siedliska 
Parametr Wskaźnik Ocena 

wskaźnika 
Ocena 

parametru 
Ocena 
ogólna 

7230 Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Powierzchnia 
siedliska 

Powierzchnia siedliska U2 U2 U2 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

U1 U2 

Gatunki dominujące U2 

Pokrycie i struktura 
gatunkowa mchów 

 

Obce gatunki 
inwazyjne 

U1 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 

Stopień uwodnienia U2 

Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew 

U1 

Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 
odwadniające 

U1 

Perspektywy 
ochrony 

Perspektywy ochrony U1 U1 

 
4.6. Fauna 

Nie zostały wykonane szczegółowe badania fauny tego terenu, jednak należy spodziewać 
się występowania tutaj szeregu rzadkich i cennych gatunków związanych z podmokłym 
siedliskiem.  
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4.7. Walory kulturowe 

Na terenie obiektu i w jego otoczeniu nie występują obiekty kultury materialnej 
(stanowiska archeologiczne zabytki architektury, zabytki techniki) oraz inne materialne 
pamiątki kultury. 

5. Zagospodarowanie przestrzenne oraz społeczne i 
gospodarcze uwarunkowania użytkowania obiektu  

W chwili obecnej obiekt oraz obszar wokół niego nie jest zagospodarowany. W ubiegłym 
wieku był użytkowany, jako łąki kośne, jednakże zaniechano tej gospodarki.  

6. Założenia ochrony obiektu 
Zaburzone warunki hydrologiczne przyczyniają się do ekspansji roślinności łąkowej i 
ziołorośli a w dłuższej perspektywie czasowej – roślinności leśnej, która powinna być 
hamowana w ramach czynnej ochrony bądź przywrócenia ekstensywnego użytkowania 
kośnego.  
Proponowane metody ochrony obiektu są wyznaczone w zgodzie z panującymi 
praktykami obejmującymi działania na obszarach siedliska torfowisk alkalicznych. 
Zostały one ustalone na podstawie doświadczeń własnych oraz analizie literatury. Metody 
te powodują, iż w dłuższej perspektywie czasowej stan siedliska powinien się 
sukcesywnie poprawiać. Świadczą o tym liczne przykłady wykonywania takich działań 
zarówno w kraju jak i za granicą. Prace będą wykonywane w odpowiedniej porze roku 
tak, aby nie zniszczyć płatów roślinności, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony 
przyrody. 
 

6.1. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 
Dotychczasowo obiekt nie był objęty żadnymi działaniami ochronnymi, w związku, z 
czym stan siedliska oceniony jest, jako niezadowalający. 
 

6.2. Cele ochrony i zadania/działania ochronne 
 

Przedmiot ochrony Stan 
ochrony Cel działań ochronnych Działanie ochronne 

7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

U1 

Poprawa stanu i jakości 
siedliska w zakresie 
parametrów specyficznej 
struktury i funkcji.  

1. Ekstensywne 
użytkowanie kośne. 
Koszenie z częstotliwością 
co najmniej raz na 2 lata 
100% powierzchni siedliska 
wraz z pasem ziołorośli i 
roślinności łąkowej 
(szerokość 10-15m) wokół 
siedliska w centralnej części 
obiektu. Kosić po 15 
sierpnia, na wysokości ok. 
15 cm. Zebrana biomasę 
obligatoryjnie zebrać.  
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6.3. Metodologia monitoringu 
 
Metodyka monitoringu stanu siedliska została przyjęta w dużym stopniu według zasad 
monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na każdym z badanych 
obiektów określano wartość trzech podstawowych parametrów: 

 Powierzchnia 
 Specyficzna struktura i funkcje 
 Perspektywy ochrony 

Ocena parametru „specyficzna struktura i funkcje” odbywa się na podstawie listy 
wskaźników, opracowanych dla siedliska 7230. Natomiast parametry „powierzchni” oraz 
„perspektywy ochrony” są oceniane bezpośrednio, bez ocen cząstkowych i dodatkowych 
wskaźników. Wybrane dla siedliska wskaźniki opisują łatwe do określenia lub zmierzenia 
cechy siedliska przyrodniczego, które mogą wskazywać na zaburzenia jego „specyficznej 
struktury i funkcji”.  
Przy wyprowadzeniu oceny końcowej dla parametru nie przyjęto z góry zasady, że 
najgorzej oceniony wskaźnik decyduje o tej ocenie, ponieważ poszczególne wskaźniki 
nie muszą mieć jednakowego wpływu na stan zachowania siedliska (nie są równocenne). 
Wyróżniono tzw. wskaźniki kardynalne, (czyli najważniejsze dla utrzymania struktury i 
funkcji siedliska), których obniżona ocena skutkuje automatycznym obniżeniem oceny 
całego parametru. Pozostałe, traktowane były, jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie 
powoduje konieczności obniżenia oceny dla parametru, jeśli wskaźniki kardynalne 
wskazują na właściwy stan siedliska.  
Ocenę parametrów siedliska dokonywano w trzystopniowej skali, przyznając 
odpowiednie kody dla każdego z nich: 

 FV – stan właściwy 

 U1 – stan niezadowalający 
 U2 – stan zły 

6.4. Szacunek kosztów realizacji proponowanych zadań ochronnych 
 
Koszenie co 2 lata pow. ok. 5 ha – 8000 zł 
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Dokumentacja fotograficzna (rok 2018) 
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Dolina Łęcznej 
1. Wykaz materiałów wykorzystanych do opracowania planu 

zarządzania 
 
 
Karczewski A. 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu 
Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe).  Wyd.  Nauk. UAM, Ser. Geogr. 44: 1-48. 
 
Marszałek S., Szymański J. 2005. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej 
Polski w skali 1:50000. Arkusz Bobolice. PIG, Warszawa. 
 
Osadowski Z. 1999a. Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4):49-64. 
 
Osadowski Z. 1999b. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza na obszarze 
górnej zlewni rzeki Radwi. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. 48: 151-157. 
 
Osadowski Z. 2000. Szata roślinna kompleksów źródliskowych górnej zlewni Radwi. Pr. 
dr. Uniw. Szczeciński, Mscr., Słupsk 
 
Osadowski Z., Fudali E. 2001. Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych 
dorzecza Parsęty Cz. 1. Źródliska górnej zlewni Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 50: 149-
168. 
 
Osadowski Z., Sobisz Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice zagadnienia 
geobotaniczne. Biuro Projekt. Koszalin. Mscr. 
 
Stańko R. 2011. Regionalny program ochrony torfowisk alkalicznych w województwie 
zachodniopomorskim. Klub Przyrodników, Świebodzin, mscr. (wersja internetowa) 
 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bobolice. 
Bobolice, 1997-98. 
  
2. Ocena rozpoznania środowiska przyrodniczego obiektu 
Dobrze rozpoznana została szata roślinna w zakresie roślin naczyniowych (Osadowski 
1999a, b; 2000) i mszaków (Osadowski i Fudali 2001) oraz roślinności mokradłowej 
(Osadowski 2000). 
 
 

3. Ogólne dane o obiekcie 
3.1. Rejestr powierzchniowy - wykaz działek geodezyjnych i 

wydzieleń leśnych 
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Tab. 1. Wykaz działek i wydzieleni leśnych, wraz z strukturą własności 

Nazwa 
obiektu Pełny adres leśny Pełny adres ewidencyjny Powierzchnia 

Dolina Łęcznej 11-02-1-08-353 -b -00 320903_5.0096.353  8,49 ha 
 
 

 Ryc. 1. Rozmieszczenie działek geodezyjnych na obszarze obiektu.   
3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 

 
Obiekt torfowiskowy Dolina rzeki Łęcznej leży w północno-wschodniej części gminy 
Bobolice (powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie), ok. 3 km na południowy-
wschód od miejscowości Drzewiany.  
Współrzędne geograficzne: N 53°58,467'; E 16°43,745'. 
W najbliższym sąsiedztwie torfowiska znajduje się osada Retnice i  leśniczówka 
Zarzewie.   
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  Ryc. 2. Położenie torfowiska alkalicznego w dolinie rzeki Łęcznej na tle mapy topograficznej w skali 1-10000 oraz lokalizacja aktualnych zdjęć fitosocjologicznych i wiercenia stratygraficznego.   
3.3. Położenie w regionalizacjach przyrodniczych 

 
Regionalizacja geobotaniczna Prowincja: Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna Dział: Bałtycki Kraina: Pojezierze Pomorskie Okręg: Wałecko-Drawski  
Regionalizacja fizycznogeograficzna Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie Mezoregion: Pojezierze Bytowskie Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie Prowincja: Niż Środkowoeuropejski   

3.4. Zagospodarowanie i stan środowiska w otoczeniu obiektu 
 
Torfowisko w dolinie rzeki Łęcznej położone jest w obrębie kompleksu leśnego, 
tworzonego głównie przez drzewostany liściaste (po stronie wschodniej z dominacją 
buka zwyczajnego). W okresie przedwojennym niewielki fragment terenu przylegający 
do torfowiska od strony północno –zachodniej stanowił część rozłogu pól uprawnych. W 
chwili obecnej część tego terenu zajmująca najbardziej stromy fragment zbocza doliny, 
jest również zalesiona. 
Drogi leśne w bezpośrednim sąsiedztwie torfowiska są w złym stanie technicznym, ale 
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wyremontowano przepust pod drogą na cieku odprowadzającym wodę z torfowiska. Jest 
to również miejsce piętrzenia utrzymującego poziom wody w dolnej części obiektu. 
Zarówno przed II Wojna Światową  jak i później obrzeżne partie torfowiska były 
wykorzystywane prawdopodobnie jako ekstensywny użytek zielony. Świadczy o tym 
bezleśny charakter obiektu zarejestrowany na mapach archiwalnych oraz znaczący udział 
we florze gatunków charakterystycznych z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Brak 
natomiast wizualnych śladów prób intensywniejszego odwodnienia obszaru. W chwili 
obecnej widoczne są ślady sukcesji w postaci rozwoju kępowych form roślinności 
połąkowej, szuwarów trzcinowych, zarośli wierzbowych i olszyn, jak też rozwój 
torfowcowych mszarów torfowcowych.  
Po stronie południowo-wschodniej usytuowana jest ambona myśliwska. 
 
Walory przyrody doliny rzeki Łęczna są znane od kilkudziesięciu lat (m.in. Osadowski 
1999; 2000, Osadowski i Fudali 2001). W Studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  gminy Bobolice (1998) zaproponowano utworzenie 
rezerwatu  krajobrazowego o pow. 98 ha, obejmującego m.in. torfowisko alkaliczne i 
jezioro Szczawno. Do chwili obecnej utworzono jedynie niewielki użytek ekologiczny, 
obejmujący niewielki zbiornik wodny w sąsiedztwie północnego brzegu jeziora 
Szczawno. 
 
 

 
 
Ryc. 3. Użytkowanie torfowiska w dolinie rzeki Łęcznej i jego otoczenia w roku 1936. 

4. Środowisko przyrodnicze i walory kulturowe obiektu 
4.1. Budowa geologiczna 

4.1.1. Rzeźba terenu 
.  
Torfowisko o pow. ok 8 ha położone jest w bogato urzeźbionym krajobrazie młodo- 
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glacjalnym, w strefie marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły, w obrębie tzw. 
lobu Parsęty. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem urozmaiconej rzeźby terenu, 
zróżnicowanej pod względem morfologicznym jak i genetycznym (Karczewski 1989). 
Jest to górny odcinek doliny Łęcznej (dopływ Radwi), która w tym miejscu osiąga około 
1 km szerokości i wcina się stromo na ponad 50 m w otaczający teren. Torfowisko 
wypełnia basen pojezierny, będący kontynuacją rynnowego jeziora Szczawno 
(Łęczeńsko). Na północ od torfowiska dolina zwęża się, przyjmując formę wąwozu, 
zasilanego bocznie aktywnymi źródłami. 
  

4.1.2. Torfowiska i złoża torfu 
Torfowisko w dolinie rzeki Łęcznej położone jest w basenie pojeziernym wypełniającym 
fragment polodowcowej doliny roztopowej. Przykładowy profil stratygraficzny 
prezentuje wiercenie torfowe, wykonane w punkcie WŁ2: 
0-15 cm wierzchnica zmineralizowana 
15-50 cm torf mszysty, R5 
50-75 cm torf mszysto-turzycowy 
75-90 cm torf mszysty z drewnem  
90-110 cm torf mszysto-turzycowy R3 
110-125 cm torf mszysto-turzycowy zagytiony 
125-150 cm  gytia organiczno-wapienna 
250-300 cm gytia węglanowa 
 Nie osiągnięto dna 
 
Na powierzchni  miąższych osadów pojeziernych, głównie w postaci gytii organiczno-
wapiennych i wapiennych nabudowały się jednolite pokłady torfów niskich  
mechowiskowych: mszystych i mszysto-turzycowych o niskim stopniu rozkładu. Torfy te 
tworzyły się w warunkach asekuracji przed rozkładem przez dopływające w sposób 
ciągły wody podziemne. Relatywnie płytki poziom powierzchniowy torfu o nieco 
wyższej mineralizacji odzwierciedla okres gospodarczego użytkowania torfowiska.  
 Na przekroju poprzecznym torfowiska w dolinie Łęcznej zaznacza się asymetria, 
związana ze zróżnicowaniem intensywności zasilania wodami podziemnymi. Wyraża się 
to występowaniem masywniejszych kopuł źródliskowych wzdłuż wschodniego obrzeża 
torfowiska, podczas gdy po stronie zachodniej rozwinęły się bardziej płaskie, emersyjne 
powierzchnie mszarów i mechowisk, zasilane w większym stopniu przez wody opadowe.  
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 Fot. 1. Widok południowej części torfowiska wraz z jez. Szczawno.   
4.2. Zaobserwowane zagrożenia i przejawy degeneracji 

Zaniechanie ekstensywnego użytkowania rolniczego przyczynia się do trywializacji szaty 
roślinnej, a w szczególności do zaniku cennych elementów flory typowej dla torfowisk 
alkalicznych i pionierskich zbiorowisk roślinnych ze związku Caricion davallianae. 
Wynika to ze zmiany struktury roślinności, w obrębie której dynamicznie rozwijają się 
gatunki wysokich kępowych turzyc i traw (Carex cespitosa, Molinia caerulea), szuwary 
trzcinowe i ziołorośla, ograniczające dopływ światła do roślin mechowiskowych.  
Podobny efekt przynosi rozwój zarośli i olszyn w obrębie dawniej otwartych zbiorowisk 
mokradłowych zajmujących centralna część torfowiska. 
  

4.3. Wody powierzchniowe i gruntowe (warunki hydrologiczne)  
 
Jest to górny, przywododziałowy odcinek cieku - rzeczki Łęczna, odwadniającej 
południowo-wschodni fragment zlewni rzeki Radew, w sąsiedztwie jeziora Szczawno 
(Łęczeńsko). Znaczący udział w zasilaniu Łęcznej mają wody  podziemne i źródliskowe, 
ujawniające się w postaci źródeł, wysięków i wypływające z kopuł źródliskowych w 
obrębie torfowiska. 
Po opuszczeniu torfowiska rzeczka płynie wąwozem wciętym głęboko we wzgórza 
morenowe. Od Starego Młyna koło Krępska  wypływa już jako rzeka Debrzyca – dopływ 
Radwi i docelowo Parsęty,  jednej z rzek przymorskich. 
 
 

4.4. Flora 
 Na badanym obszarze odnotowano  99 gatunków  roślin naczyniowych.  

4.4.1. Rośliny naczyniowe 
 Tabela 2. Wykaz roślin naczyniowych.  
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1 Agrostis canina 
2 Alnus glutinosa   
3 Anemone nemorosa 
4 Anthoxanthum odoratum 
5 Avenula pubescens 
6 Berula erecta 
7 Betula pubescens b 
8 Briza media 
9 Caltha palustris 
10 Cardamine amara 
11 Cardamine dentata 
12 Cardamine pratensis 
13 Carex acutiformis 
14 Carex canescens 
15 Carex cespitosa 
16 Carex diandra 
17 Carex dioica 
18 Carex lasiocarpa 
19 Carex lepidocarpa 
20 Carex limosa 
21 Carex nigra 
22 Carex panicea  
23 Carex paniculata 
24 Carex pulicaris 
25 Carex rostrata 
26 Cirsium oleraceum 
27 Cirsium palustre 
28 Chrysosplenium alternifolium 
29 Comarum palustre 
30 Crepis paludosa 
31 Dactylorhiza majalis 
32 Drosera rotundifolia 
33 Dryopteris cristata 
34 Eleocharis palustris 
35 Eleocharis quinquaeflora 
36 Epilobium palustre 
37 Epipactis palustris 
38 Equisetum fluviatile 
39 Equisetum palustre 
40 Eriophorum angustifolium 
41 Eriophorum latifolium 
42 Festuca rubra 
43 Filipendula ulmaria 
44 Galium aparine 
45 Galium palustre 
46 Galium uliginosum 
47 Geranium palustre 
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48 Geum rivale 
49 Holcus lanatus 
50 Hottonia palustris 
51 Hydrocharis morsus-ranae 
52 Hypericum maculatum 
53 Juncus alpinus 
54 Juncus articulatus 
55 Juncus effusus 
56 Knautia arvensis 
57 Lathyrus palustris 
58 Lathyrus pratensis 
59 Lemna minor 
60 Lotus uliginosus 
61 Lemna trisulca 
62 Lychnis flos-cuculi 
63 Lycopus europaeus 
64 Lysimachia thyrsiflora 
65 Lysimachia vulgaris 
66 Mentha aquatica 
67 Menyanthes trifoliata 
68 Molinia caerulea 
69 Myosotis palustris 
70 Parnassia palustris 
71 Pedicularis palustris  
72 Phragmites australis 
73 Picea abies  
74 Poa pratensis 
75 Poa trivialis 
76 Polygonum bistorta 
77 Potentilla erecta 
78 Potentilla reptans 
79 Ranunculus acris 
80 Ranunculus lingua 
81 Rumex acetosa 
82 Sagina nodosa 
83 Salix aurita 
84 Salix cinerea  
85 Salix repens 
86 Saxifraga hirculus 
87 Scutellaria galericulata 
88 Sium latifolium 
89 Stellaria palustris 
90 Stellaria uliginosa 
91 Thelypteris palustris 
92 Triglochin palustre 
93 Urtica dioica 
94 Utricularia australis 
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95 Utricularia minor 
96 Vaccinium oxycoccus 
97 Valeriana dioica 
98 Vicia cracca 
99 Viola palustris 

  
4.4.2. Waloryzacja flory - rośliny naczyniowe 

 
Lista chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych torfowiska w 
dolinie rzeki Łęcznej obejmuje 23 gatunki (tab. 3). 
 
Tabela 3. Wykaz gatunków roślin naczyniowych chronionych. 

1 Carex cespitosa 
2 Carex diandra 
3 Carex dioica 
4 Carex lepidocarpa 
5 Carex limosa 
6 Carex pulicaris 
7 Dactylorhiza majalis 
8 Drosera rotundifolia 
9 Dryopteris cristata 
10 Eleocharis quinquaeflora 
11 Epipactis palustris 
12 Eriophorum latifolium 
13 Lathyrus palustris 
14 Ranunculus lingua 
15 Menyanthes trifoliata 
16 Parnassia palustris 
17 Pedicularis palustris  
18 Saxifraga hirculus 
19 Stellaria uliginosa 
20 Utricularia australis 
21 Utricularia minor 
22 Vaccinium oxycoccus 
23 Valeriana dioica 

 
 

4.4.3. Rośliny zarodnikowe  
Lista roślin zarodnikowych zidentyfikowanych dotychczas w granicach torfowiska w dolinie rzeki Łęcznej obejmuje 2 gatunki glonów makroskopowych i 26 gatunków mszaków.   Tabela 4. Wykaz gatunków roślin zarodnikowych. 
 Glony makroskopowe 
1 Chara sp. 
2 Hildenbrandia rivularis 
 Mszaki 
1 Aulacomnium palustre   
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2 Brachythecium rutabulum   
3 Bryum pseudotriquetrum  
4 Calliergon giganteum  
5 Calliergonella cuspidata   
6 Campylium stellatum  
7 Climacium dendroides   
8 Dicranum bonjeani  
9 Helodium blandowii  
10 Limprichtia cossoni  
11 Limprichtia revolvens   
12 Lophocolea bidentata  
13 Marchantia polymorpha  
14 Paludella squarrosa  
15 Pellia endiviaefolia  
16 Philonotis tomentella  
17 Plagiomnium elatum   
18 Plagiomnium undulatum  
19 Rhytidiadelphus squarrosus  
20 Sphagnum angustifolium  
21 Sphagnum palustre  
22 Sphagnum subnitens  
23 Sphagnum teres  
24 Sphagnum warnstorfii  
25 Straminergon stramineum  
26 Tomentypnum nitens  

   
4.4.4. Waloryzacja flory – rośliny zarodnikowe 

Lista chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin zarodnikowych 
torfowiska w dolinie rzeki Łęcznej obejmuje 17 gatunków mchów i jeden gatunek 
makroskopowego glonu  (tab. 5).  Tabela 5. Wykaz gatunków chronionych roślin zarodnikowych.  

 Mszaki 
1 Aulacomnium palustre   
2 Calliergonella cuspidata   
3 Climacium dendroides   
4 Dicranum bonjeani  
5 Helodium blandowii  
6 Limprichtia cossoni  
7 Limprichtia revolvens   
8 Paludella squarrosa  
9 Philonotis tomentella  
10 Rhytidiadelphus squarrosus  
11 Sphagnum angustifolium  
12 Sphagnum palustre  
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13 Sphagnum subnitens  
14 Sphagnum teres  
15 Sphagnum warnstorfii  
16 Straminergon stramineum  
17 Tomentypnum nitens  
 Glony makroskopowe 
1 Hildenbrandtia rivularis 

  
4.4.5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla flory 

 
Opisano w rozdz. 5.2. 
 

4.5. Roślinność 
 

4.5.1. Wykaz zespołów i zbiorowisk roślinnych 
 

Kl. Szuwary i turzycowiska 
Phragmitetea australis (Klika in Klika et Novak 1941) R.Tx. et Preising 1942 
Rz. Phragmitetalia australis W. Koch 1926 
Zw. Phragmition communis  W. Koch 1926 
Phragmitetum communis Kaiser 1926 
Zw. Magnocaricion elatae Koch 1926 
Caricetum paniculatae Wangerin 1916 
Caricetum acutiformis Sauer 1937 

 
Torfowiska 
Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 
Rz. Caricetalia nigrae (Koch 1926) Nordh. 1936 em. Preis ap. Oberd. 1949 
Zw. Caricion lasiocarpae Koch 1926 em. Klika 1934 
Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas 1932  
Menyantho-Sphagnetum teretis Waren 1926 em. Dierss.1982 
Rz. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949  
Zw. Caricion davallianae Klika 1934  
Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921 
Caricetum paniceo-lepidocarpae  Steffen 1931 
Zw. Rhynchosporion albae W. Koch 1926 
Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925 

 
Łąki i ziołorośla 
Cl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. (1937)1970 
Rz. Molinietalia Koch 1926 
Zw. Calthion R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957 
Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 
Caricetum cespitosae Steffen 1931 
Zw. Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 
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4.5.2. Charakterystyka zespołów i zbiorowisk roślinnych 
Roślinność torfowiskowa stanowi najważniejszy element strukturalny torfowiska 
alkalicznego w dolinie rzeki Łęcznej. Bogaty materiał fitosocjologiczny zgromadzony 
pod koniec XX w. (Osadowski 2000) ujawnił występowanie całej gamy zespołów i 
zbiorowisk roślinnych, typowych dla torfowisk alkalicznych i przejsciowych północnej 
Polski. Są one zaliczane do dwóch rzędów zespołów roślinnych należących do klasy 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Do związku Caricion davallianae należą dwa zespoły o 
charakterze pionierskim, rozwijające się na omawianym torfowisku w zagłębieniach 
terenu zasilanych bepośrednio wodami bogatymi w związki wapnia. Są to zespoły 
ponikła skąpokwiatowego Eleocharitetum pauciflorae i niskich turzyc Caricetum 
paniceo-lepidocarpae. Miejsca takie utrzymywane są w stanie otwartym przez aktywność 
zwierzyny. W trakcie sukcesji łatwo ustępują przed bardziej ekspansywnymi.  Obecnie w 
obrębie luźnych szuwarów spotyka się niewielkie enklawy z gatunkami wapniolubnymi i 
okazami ramienic i pływaczy.  
W okresie wcześniejszych badań prowadzonych w obiekcie najważniejszymi zespołami, 
należącymi do związku Caricion lasiocarpae były zespoły Caricetum diandrae i Meny-
antho-Sphagnetum teretis  (Osadowski 2000, por. też tab. fitosocjologiczna).Te typowe 
zespoły mechowiskowe zachowały się obecnie jedynie fragmentarycznie, głównie w pa-
sie obficie zasilanym wodami podziemnymi, na przejściu od kopuł źródliskowych do 
emisyjnych torfowisk na dnie doliny. W miejscach obecnie najsilniej uwodnionych, 
szczególnie po zachodniej stronie doliny Łęcznej rozwijają się zbiorowiska torfowcowe  
nawiązujące do przejściowotorfowiskowych mszarów dywanowych ze związku Rhyn-
chosporion albae. Są to zbiorowiska emersyjne, reagujące aktywnie na zmiany poziomu 
wody. Na uwage zasługują fitocenozy z obficie występującą turzycą bagienną  Carex 
limosa. W kompleksie z mszarem występują płaty zbiorowisk wciąż zasilanych wodami 
źródliskowymi: turzycowiska (Caricetum paniculatae, C. acutiformis) szuwary i olszyny. 
W obrębie zbiorowisk torfowiskowych stwierdzono w przeszłości występowanie naj-
większych osobliwości florystycznych obiektu: turzyc pchlej Carex pulicaris i dwupien-
nej C. dioica i skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus. 
 
Roślinność łąkowa i ziołoroślowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea stanowi relikt dawnego użytkowania rolniczego prowadzonego na torfowisku w dolinie Łęcznej. Relikty flory wskazują, że dominującym zbiorowiskiem była wilgotna łąka rdestowo-ostrożeniowa ze związku Calthion. Obecnie zbiorowiska połąkowe dominują na kopułach źródliskowych, szczególnie wzdłuż wschodniego brzegu doliny. Brak koszenia powoduje  rozwój gatunków łąkowych tworzących duże kępy, jak turzyca darniowa Carex cespitosa czy trzęślica modra 
Molinia caerulea. Skutki tego procesu dla walorów rezerwatu omówiono w rozdz. 5.2.   
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 Fot. 2. Układ zbiorowisk roślinnych w północnej części torfowiska. 
  

4.5.3. Analiza stopnia naturalności zbiorowisk 
Tabela 6. Analiza roślinności pod kątem stanu zagrożenia, syngenezy oraz częstości występowania. 

1 2 3 4 
Phragmitetum communis Kaiser 1926 - NA P 
Caricetum paniculatae Wangerin 1916 V N C 
Caricetum acutiformis Sauer 1937 - NA P 
Caricetum diandrae Osvald 1923 em. Jonas 1932  E NP R 
Menyantho-Sphagnetum teretis Waren 1926 em. Dierss.1982 V NP R 

Angelico-Cirsietum oleracei  R. Tx. 1937 em. 1941 V SN C 
Caricetum cespitosae Steffen 1931 V N R 
Filipendulo-Geranietum Koch 1926 V NA C 
Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921 E NP R 
Caricetum paniceo-lepidocarpae ( Steffen 1931) W. Braun 
1968 

V NA R 

Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925 V NP C 
1 – nazwa zbiorowiska roślinnego, 2 – stan zagrożenia: E – bezpośrednio zagrożone wymarciem, V – 
narażone, I – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, 3 – syngeneza: N – naturalne, NP - naturalne 
perdochoryczne, NA – naturalne auksochoryczne, 4 – rozpowszechnienie w Polsce: RR- bardzo 
rzadkie, R – rzadkie, C- częste, P – pospolite.    

4.5.4. Ocena aktualnej dynamiki roślinności oraz potencjalna 
roślinność naturalna 

 Rozwój roślinności charakterystycznej dla torfowisk alkalicznych następował tu w warunkach naturalnych o czym świadczy stratygrafia złoża torfu. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat roślinność torfowiska kształtowana była przez człowieka w wyniku ekstensywnego użytkowania rolniczego. Pogorszone warunki hydrologiczne częściowo rekompensowało 
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użytkowanie kośne co pozwoliło przetrwać zbiorowiskom mechowiskowym do obecnych czasów. W drodze naturalnej sukcesji znaczna cześć roślinności mechowiskowej przekształca się obecnie w minerotroficzne mszary a w miejscach najsilniej uwodnionych (na skutek podniesienia poziomu wody przez budowę przetamowania na cieku) w szuwary. Skutkiem podniesienia poziomu wody jest również częściowe obumieranie drzew.   
4.5.5. Zaobserwowane procesy i przejawy degeneracji zbiorowisk i 

roślinności 
 Na skutek zaniechania użytkowania oraz podniesienia poziomu wody obserwuje się zastępowanie roślinności łąkowej ziołoroślami oraz eutroficznymi szuwarami.   

4.5.6. Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej 

Na terenie obiektu odnotowano jeden typ siedliska: 
 7230 Górskie i nizinne torfowiska alkaliczne o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

 
Kod i nazwa 

siedliska 
Parametr Wskaźnik Ocena 

wskaźnika 
Ocena 

parametru 
Ocena 
ogólna 

7230 Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Powierzchnia 
siedliska 

Powierzchnia 
siedliska 

Nieznaczny, 
regularny 
spadek 

(obecnie pow. 
siedliska to ok. 

10 arów) 

U1 U1 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczne 

FV U1 

Gatunki dominujące U1 
Pokrycie i struktura 
gatunkowa mchów 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV 

Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin 

zielnych 
U1 

Stopień uwodnienia FV 
Ekspansja krzewów 
i podrostu drzew 

U1 

Pozyskanie torfu FV 
Melioracje 

odwadniające 
FV 

Perspektywy 
ochrony 

Perspektywy 
ochrony 

U1 U1 

 
4.6. Fauna 

Na terenie obiektu nie prowadzono rozpoznania fauny jednak należy spodziewać się występowania tutaj szeregu rzadkich i cennych gatunków związanych z podmokłym 
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siedliskiem.  
4.7. Walory kulturowe 

Brak. 
5. Zagospodarowanie przestrzenne oraz społeczne i 

gospodarcze uwarunkowania użytkowania obiektu 
W chwili obecnej obiekt oraz obszar wokół niego nie jest zagospodarowany. W ubiegłym 
wieku był użytkowany, jako łąki kośne, jednakże zaniechano tej gospodarki. Na terenie 
obiektu odbywają się polowania.  
6. Założenia ochrony obiektu 
Głównym celem działań ochronnych obiektu powinno być utrzymanie obecnych, korzystnych warunków hydrologicznych poprzez konserwację istniejącego piętrzenia na głównym cieku. Cześć torfowisk o umiarkowanym uwodnieniu powinna być koszona dla zachowania roślinności zarówno łąkowej jak też nawiązującej do mechowisk. Pozostawione bez użytkowania, z ewentualnym sporadycznym usuwaniem nalotów drzew i krzewów w miarę potrzeb) powinny być płaty mechowisk najsilniej uwodnione mające już liczne elementy roślinności charakterystycznej dla torfowisk mszarnych.  
 

6.1. analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 
 Dotychczasowo obiekt nie był objęty żadnymi działaniami ochronnymi, z wyjątkiem piętrzenia na cieku głównym. Działanie to istotnie podniosło poziom wód gruntowych w obiekcie. Z uwagi na brak szczegółowych danych przed wybudowaniem przetamowania trudno jednoznacznie ocenić jego wpływ na walory przyrodnicze obszaru.  

6.2. Cele ochrony i zadania/działania ochronne 
 
Przedmiot ochrony Stan 

ochrony Cel działań ochronnych Działanie ochronne 
7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

U1 

Poprawa stanu i jakości siedliska 
w zakresie parametrów 
specyficznej struktury i funkcji.  

1. Ekstensywne użytkowanie 
kośne. Koszenie z 
częstotliwością co najmniej 
raz na 2 lata 100% 
powierzchni siedliska wraz z 
pasem ziołorośli i roślinności 
łąkowej (szerokość 10-15m) 
wokół siedliska w centralnej 
części obiektu. Kosić po 15 
sierpnia, na wysokości ok. 15 
cm. Zebrana biomasę 
obligatoryjnie zebrać.  
 
2. Utrzymanie obecnych 
warunków wodnych poprzez 
konserwację istniejącego 
przetamowania. 
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 Ryc. 4. Lokalizacja powierzchni przewidzianych do koszenia oraz lokalizacja (niebieski kwadrat) zastawki przewidzianej do konserwacji.   
6.3. Metodologia monitoringu 

 Metodyka monitoringu stanu siedliska została przyjęta w dużym stopniu według zasad monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na każdym z badanych obiektów określano wartość trzech podstawowych parametrów: 
 Powierzchnia 
 Specyficzna struktura i funkcje 
 Perspektywy ochrony 

Ocena parametru „specyficzna struktura i funkcje” odbywa się na podstawie listy wskaźników, opracowanych dla siedliska 7230. Natomiast parametry „powierzchni” oraz „perspektywy ochrony” są oceniane bezpośrednio, bez ocen cząstkowych i dodatkowych wskaźników. Wybrane dla siedliska wskaźniki opisują łatwe do określenia lub zmierzenia cechy siedliska przyrodniczego, które mogą wskazywać na zaburzenia jego „specyficznej struktury i funkcji”.  Przy wyprowadzeniu oceny końcowej dla parametru nie przyjęto z góry zasady, że najgorzej oceniony wskaźnik decyduje o tej ocenie, ponieważ poszczególne wskaźniki nie muszą mieć jednakowego wpływu na stan zachowania siedliska (nie są równocenne). Wyróżniono tzw. wskaźniki kardynalne, (czyli najważniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska), których obniżona ocena skutkuje automatycznym obniżeniem oceny całego parametru. Pozostałe, traktowane były, jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie powoduje konieczności obniżenia oceny dla parametru, jeśli wskaźniki kardynalne wskazują na właściwy stan siedliska.  Ocenę parametrów siedliska dokonywano w trzystopniowej skali, przyznając odpowiednie kody dla każdego z nich: 
 FV – stan właściwy 
 U1 – stan niezadowalający 
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 U2 – stan zły 
6.4. Szacunek kosztów realizacji proponowanych zadań 

ochronnych 
 

1. Konserwacja zastawki – w miarę potrzeb.  
2. Koszenie co 2 lata pow. ok. 2,5 ha – 5000 zł 
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Dokumentacja fotograficzna (rok 2018) 
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Rejestr istotnych zdarzeń w obiektach od roku 2014  

 
Data  Obiekt Zdarzenie Opis  
IV 2016 Drzewiany Budowa 8 sztuk 

zastawek drewnianych 
Budowa 8 szt. prostych budowli 
drewiano ziemnych służących 
zahamowaniu odpływu wód z terenu 
torfowiska poprzez rowy melioracyjne. 
Zadanie wykonane ze środków projektu 
LIFE11 NAT/PL/423 przez Klub 
Przyrodników. Zastawki sa własnością 
nadleśnictwa.  

I 2016 Dolina 
Łęcznej  

Koszenie Zabieg jednorazowego koszenia 
przygotowawczego na potrzeby 
prowadzenia gospodarki kośnej 
wykonany na powierzchni 3,7 ha. 
Zabieg wykonał Klub Przyrodników w 
ramach projektu LIFE11 AT/PL/423 

I 2016 Drzewiany Usuwanie nalotu 
drzew i krzewów 

Zabieg usunięcia porostów drzew oraz 
nalotu drzew i krzewów na powierzchni 
0,78 ha służący prowadzeniu 
ekstensywnej gospodarki kośnej. Zabieg 
wykonał Klub Przyrodników w ramach 
projektu LIFE11 NAT/PL/423. 

I 2016 Drzewiany Koszenie Zabieg jednorazowego koszenia 
przygotowawczego na potrzeby 
prowadzenia gospodarki kośnej 
wykonany na powierzchni 2,35 ha. 
Zabieg wykonał Klub Przyrodników w 
ramach projektu LIFE11 AT/PL/423 

 


