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Torfowiska wysokie 
 z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM

1. Identyfikatory fitosocjologiczne

Zespo y �typowo� wysokotorfowiskowe zwi zane g ównie z k pkami:
Klasa: Oxycocco-Sphagnetea
 Rz d: Erico-Sphagnetalia (Sphagno-Ericetalia)
  Zwi zek: Oxycocco-Ericion
   Zespo y i zbiorowiska:
   Erico-Sphagnetum magellanici � mszar wysokotorfowiskowy 
   z wrzo cem bagiennym
   Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi � zespó  we nianeczki darniowej 
   i torfowca brodawkowanego
   Zbiorowisko Sphagnum papillosum � zbiorowisko torfowca brodawkowanego
 Rz d: Sphagnetalia magellanici
  Zwi zek: Sphagnion magellanici
   Zespo y i zbiorowiska:
   Sphagnetum magellanici � mszar k pkowy z torfowcem magella skim
   Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (= zbiorowisko Eriophorum 
   vaginatum-Sphagnum fallax) � zespó  we nianki pochwowatej i torfowca ko czystego
   Eriophoro-Trichophoretum caespitosi � zespó  we nianki pochwowatej 
   i we nianeczki darniowej
   Ledo-Sphagnetum magellanici � zespó  bagna zwyczajnego i torfowca magella skiego

Fot. 1. Torfowisko wysokie w Puszczy Drawskiej (© R. Sta ko)
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   Trichophorum alpinum-Sphagnum compactum (= Sphagneto-Trichophoretum alpini) 
   � zespó  we nianeczki alpejskiej i torfowca szorstkiego
  Zwi zek Oxycocco (microcarpi)-Empetrion hermaphroditi
   Zespo y i zbiorowiska:
   Empetro-Trichophoretum austriaci � zespó  ba yny obup ciowej 
   i we nianeczki darniowej
   Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi � zespó  torfowca Russowa 
   i ba yny obup ciowej
   Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi � zespó  maliny moroszki 
   i ba yny obup ciowej
   Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci � zespó  ba yny obup ciowej 
   i torfowca brunatnego

Poni ej zamieszczono list  potencjalnie wyst puj cych zespo ów i zbiorowisk charakterystycz-
nych dla torfowisk przej ciowych zasiedlaj cych równie  dolinki na torfowiskach wysokich. Nie-
mniej jednak w obr bie torfowiska wysokiego wielko  p atów w dolinkach z ro linno ci  przej-
ciowotorfowiskow  nie powinna przekracza  0,02 m2, a sumaryczna powierzchnia w zdj ciu 

fitosocjologicznym nie powinna przekroczy  50% ca kowitej powierzchni zdj cia. W przeciwnym 
razie nale y rozwa y  poprawno  identyfikacji siedliska.

Ro linno  przej ciowotorfowiskowa wyst puje cz sto na pograniczu torfowisk wysokich 
i jezior dystroficznych, tworz c p o nasuwaj ce si  na tafle wody.

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
 Rz d: Scheuchzerietalia palustris
  Zwi zek Rhynchosporion albae � mszary przej ciowotorfowiskowe i dolinkowe
   Zespo y i zbiorowiska:
   Caricetum limosae � mszar dolinkowy z turzyc  bagienn
   Rhynchosporetum albae � mszar przygie kowy
   Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi � zespó  we nianki w skolistnej 
   i torfowca ko czystego
   Zbiorowisko Scheuchzeria palustris � zbiorowisko bagnicy torfowej

Ro linno  wyst puj ca w strefie okrajkowej torfowisk wysokich:

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
 Rz d: Scheuchzerietalia palustris
  Zwi zek: Caricion lasiocarpae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Caricetum lasiocarpaej � zespó  turzycy nitkowatej
   Caricetum rostratae, podzespó  z Sphagnum fallax � zespó  turzycy dzióbkowatej,
   podzespó  z torfowcem ko czystym
 Rz d: Caricetalia nigrae
  Zwi zek: Caricion nigrae
   Zespo y i zbiorowiska:
   Carici echinatae-Sphagnetum � zespó  turzycy gwiazdkowatej
   Carietum nigrae (subalpinum) (= Junco filiformis-Sphagnetum recurvi) � 
   zespó  turzycy pospolitej

2. Opis siedliska przyrodniczego

Otwarte mszary na skrajnie ubogich w substancje od ywcze i silnie kwa nych torfach, 
zasilane wy cznie lub niemal wy cznie wodami opadowymi. Torfowiska wysokie cz -
sto posiadaj  kszta t kopu y, której centralna cz  mo e by  wyniesiona kilka metrów 
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w stosunku do mineralnych kraw dzi torfo-
wiska. Z regu y posiadaj  charakterystyczn  
struktur  k pkowo-dolinkow , aczkolwiek 
szczególnie w Polsce pó nocno-wschodniej, 
mog  przybiera  posta  p askich mszarów 
dywanowych, zawsze jednak z dominacj  
torfowców o kolorze brunatnym i czerwo-
nym. Oprócz kszta tu i charakterystycznej 
struktury torfowiska wysokie wyró nia wyj t-
kowo ubogi sk ad gatunkowy ro lin, a w od-
niesieniu do borów bagiennych � umownie 
przyj te pokrycie drzew poni ej 50%. Wy-
st puj  zarówno na ni u, jak te  w wysokich 
partiach gór.

3. Warunki ekologiczne

Rozwój torfowisk wysokich ci le uzale nio-
ny jest od wód opadowych (zarówno pod 
wzgl dem ich ilo ci jak te  jako ci), a wi c 
wód kwa nych i ubogich w substancje od-
ywcze. Dodatkowo, torfowce zasiedlaj ce 

torfowiska zakwaszaj  otoczenie i w ko co-
wym efekcie, w obr bie siedliska pH osi ga 
warto  3,5�4,5. Warunki oddzia ywania 
wód opadowych jako jedynego typu zasi-
lania wyst puj  g ównie na wododzia ach 
i tam te  najcz ciej rozwijaj  si  torfowiska 
wysokie. Torfowiska wysokie bardzo cz -
sto te  wykszta caj  si  w obr bie torfowisk 
przej ciowych, które pierwotnie rozwija y 
si  w procesie l dowienia zbiorników wod-
nych. W ka dym przypadku rozwój torfowi-
ska wysokiego inicjuje zmiana typu zasilania 
� gospodarki wodnej z gruntowo-opadowej 
na opadow  zwi zana z przyrostem z o a 
torfu i stopniowego �odcinania si � ro linno-
ci od oddzia ywania wód gruntowych.

Dobrze zachowane torfowiska wyso-
kie powinny charakteryzowa  si  sta ym, 
wysokim poziomem wody, z jednej strony 
uzale nionym od ilo ci opadów, z drugiej 
natomiast niskim tempem odp ywu, ewapo-
transpiracji oraz stanu wierzchniej warstwy 
z o a torfu wraz z porastaj c  go ro linno-

Fot. 2. Fragmenty torfowisk wysokich w Polsce, z regu y, 
zachowa y si  jako otwarte mszary centralnych cz ci 
kompleksów torfowiskowo-le nych (lasów bagiennych) 
(© R. Sta ko)

Fot 3. Bez wzgl du na struktur , cech  wyró niaj c  
torfowiska wysokie jest dominacja torfowców o kolo-
rach brunatnych i czerwonych, a tak e wyj tkowo ubo-
ga ró norodno  oraz niewielkie pokrycie przez gatunki 
ro lin naczyniowych (© R. Sta ko)

Fot. 4. Niewielkie �ka u e� bywaj  elementem torfowisk 
wysokich, natomiast w wielu kompleksach torfowisko-
wych obrze a jezior dystroficznych stanowi  jedyne 
miejsce, gdzie torfowiska wysokie nie uleg y degradacji 
lub ca kowitemu zniszczeniu (© P. Pawlaczyk)

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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ci  (s abo roz o ony torf i torfowce maj  
zdolno  podci gania s upa wody).

W regionach o niskich warto ciach opa-
dów (650�800 mm/rok) rozwój torfowisk 
wysokich inicjowany jest z regu y w miej-
scach o utrudnionym odp ywie, natomiast 
przy wysokich opadach (ok. 2000 mm/rok) 
mog  one rozwija  si  nawet na stromych 
stokach górskich (fot. 5).

Torfowiska wysokie w strefie nadba tyc-
kiej (do ok. 100 km w g b l du) cz sto maj  
kszta t mocno wypi trzonych kopu  i osi ga-
j  znaczn  powierzchni , niekiedy przekra-
czaj c  kilkaset hektarów. Jednak wi ksza 
cz  torfowisk wysokich w Polsce to obiek-
ty niewielkie.

Powierzchnia torfowisk wysokich z regu-
y charakteryzuje si  struktur  k pkowo-do-
linkow . K pki buduj  najcz ciej torfowce 
o zabarwieniu od czerwonego do brunatne-
go, natomiast w dolinkach (znacznie moc-
niej uwodnionych) wyst puj  torfowce ko-
loru zielonego, zielono- ó tego oraz gatunki 
ro lin naczyniowych, takich jak: przygie ka 
bia a Rhynchospora alba, turzyca bagienna 
Carex limosa, bagnica torfowa Scheuchze-
ria palustris (charakterystyczne dla torfowisk 
przej ciowych).

Torfowiska wysokie mog  by  w nie-
wielkim stopniu poro ni te drzewami lub 
krzewami, jednak nie powinny one tworzy  
zwartych p atów. czny procent pokrycia 
drzew � poni ej 50%.

4. Typowe gatunki ro lin
Torfowiska wysokie jako siedliska skrajnie oli-
gotroficzne charakteryzuj  si  ubogim zesta-
wem gatunków spo ród, których jako typowe 

i przydatne do prowadzenia monitoringu ze wzgl du na stosunkowo atw  mo liwo  rozpo-
znania wymieni  mo na: torfowce: t. magella ski Sphagnum magellanicum, t. brodawkowa-
ny S. papillosum, t. brunatny S. fuscum, t. czerwony S. rubellum, t. ostrolistny S. capilifolium, 
t. ko czysty S. fallax, t. spiczastolistny S. cuspidatum, modrzewnic  zwyczajn  Andromeda 
polifolia, urawin  b otn  Oxyccocus palustris, we niank  pochwowata Eriophorum vagina-
tum, we nianeczk  darniow  Baeothryon caespitosum.

Fot. 5. Cz  torfowisk wysokich poro ni ta jest tzw. 
mszarnikiem wrzo cowym, czyli zbiorowiskiem z do-
minacj  wrzo ca bagiennego i wrzosu zwyczajnego, co 
mo e wiadczy  o ich przesuszeniu (© P. Pawlaczyk)

Fot. 6. Mszary torfowisk wysokich na stokach górskich 
w Tatrach (© R. Sta ko)
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5. Rozmieszczenie w Polsce

II. METODYKA

1. Metodyka bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych
Torfowiska wysokie charakteryzuj  si  ró n  wielko ci  oraz ró nym wzorcem rozmieszcze-
nia. Obydwa elementy powinny by  brane pod uwag  przy wyborze liczby i rozmieszczeniu 
powierzchni monitoringowych. W przypadku du ych torfowisk (od kilkudziesi ciu do kilku-
set hektarów), które cz sto stanowi  samodzielne obszary Natura 2000, za stanowisko nale y 
uzna , przyj ty na potrzeby monitoringu szczegó owego, transekt o d ugo ci 200 m i szero-
ko ci 10 m, w obr bie którego nale y wykona  3 zdj cia fitosocjologiczne o pow. 25 m2. 
Niestety, nawet du e kompleksy torfowisk wysokich s  cz sto poro ni te borami bagiennymi 
i powierzchnia dobrze zachowanego siedliska 7110 jest zbyt ma a, aby wyznaczy  transekt 
o d ugo ci 200 m. Dlatego w takim przypadku nale y zmodyfikowa  wymiary transektu za-
chowuj c jego powierzchni  (np. 100x20 m, 50x40). W obiektach, gdzie torfowisko wysokie 
zajmuje powierzchni  mniejsz  ni  20 arów, nale y zrezygnowa  z wyznaczania transektu, 
a za stanowisko uzna  jego centraln  cz  o wymiarach 10x10 m.

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 2006�2008

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Liczb  stanowisk na danym torfowisku okre lamy na podstawie jego wielko ci; dla tor-
fowisk o powierzchni do 1 ha � 1 stanowisko, 1�3 ha � 2 stanowiska, powy ej 3 ha � 3 
stanowiska. Po o enie transektu oraz powierzchni  zajmowan  przez siedlisko 7110 na 
stanowisku nale y przedstawi  na mapie topograficznej w skali 1:5000 (uzyskanej np. po-
przez powi kszenie mapy 1:10 000) lub na wydruku ortofotomapy w tej samej skali.

Sposób wykonania bada
Przy braku ewentualnych odst pstw od standardowej metodyki na ka dym z wybranych 
stanowisk nale y wyznaczy  jeden transekt o d ugo ci 200 m. Zwykle b dzie on stanowi  
lini  prost , ale w miar  potrzeb mo e te  by  dostosowany do warunków topograficznych 
stanowiska. Na transekcie co 100 m wyznacza si  3 miejsca wykonania 3 zdj  fitosocjo-
logicznych, stanowi cych pocz tek, rodek i koniec transektu. W przypadku braku mo li-
wo ci wyznaczenia transektu, wybiera si  3 p aty blisko po o onych siedlisk. Wspó rz d-
ne tych punktów okre la si  za pomoc  odbiornika GPS. Warto  wymienionych poni ej 
wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska okre la si  na podstawie przej cia 
przez tak wytyczony transekt.

Termin i cz stotliwo  bada
W przypadku torfowisk wysokich optymalnym terminem bada  jest sierpie . Badanie na 
stanowiskach nale y prowadzi  co najmniej raz na 3 lata, optymalnie co 2 lata.

Sprz t do bada
Prowadzenie monitoringu torfowisk wysokich w zasadzie nie wymaga specjalistycznego 
sprz tu, aczkolwiek w miar  mo liwo ci optymalnym rozwi zaniem dla uzyskania rzetel-
nych i warto ciowych danych dotycz cych warunków wodnych powinna by  instalacja 
urz dzenia automatycznie rejestruj cego poziom wody (np. tzw. MiniDiver z mo liwo ci  
pomiaru poziomu, jak i temperatury wody � z dowoln  cz stotliwo ci  przez okres oko o 
10 lat, cznie 24 tys. pomiarów. Instalacja przynajmniej jednego urz dzenia w ka dym 
z obszarów (np. stanowisko w najwi kszym obiekcie) powinna dostarczy  wystarczaj cych 
informacji na temat zmian zachodz cych w warunkach hydrologicznych.

2. Ocena parametrów stanu siedliska przyrodniczego 

oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji

Tab. 1. Opis wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego oraz parametru �perspektywy 
ochrony� dla siedliska przyrodniczego 7110 � torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

Parametr/
Wska nik Opis

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

Powszechnie uznawanymi gatunkami charakterystycznymi (fitosocjologicznie) 
dla siedliska s  taksony zwi zane z klas  Oxyccoco-Sphagnetea (np. rosiczka 
okr g olistna Drosera rotundifolia, urawina b otna Oxyccocus palustris, mo-
drzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, torfowce: magella ski Sphagnum 
magellanicum, czerwony S. rubellum, brunatny S. fuscum). Z torfowiskami 
wysokimi silnie zwi zane s  te  niektóre gatunki uznawane za charaktery-
styczne np. dla borów czy brzezin bagiennych (np. bagno zwyczajne Ledum
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palustre, borówka bagienna Vaccinium uliginosum). W strefie tzw. dolinek 
zaznacza si  du y udzia  (cz sto dominacja) gatunków z klasy Scheuchzerio-
Caricetea nigrae (np. turzyca bagienna Carex limosa, przygie ka bia a Rhyn-
chospora alba, torfowce: spiczastolistny Sphagnum cuspidatum, ko czysty 
Sphagnum fallax).

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Torfowce stanowi  najwa niejszy element ro linno ci torfowisk wysokich. 
Jest to grupa ro lin �siedliskotwórczych� w pe ni odpowiedzialnych za rozwój 
torfowisk wysokich. W ród oko o 35 gatunków torfowców wyst puj cych 
w Polsce mo na wyró ni  kilka gatunków o do  w skim spektrum wyma-
ga  siedliskowych do  dobrze charakteryzuj cych siedlisko 7110, a przede 
wszystkim pozwalaj cych odró ni  je od torfowisk przej ciowych. Niestety, 
umiej tno  rozpoznawania gatunków w obr bie tej grupy ro lin posiada w -
skie grono specjalistów. Dlatego dla oceny tego wska nika wybrano zaledwie 
kilka gatunków torfowców (torfowiec magella ski Sphagnum magellanicum, 
torfowiec czerwony Sphagnum rubellum, torfowiec brunatny Sphagnum 
fuscum, torfowiec spiczastolistny Sphagnum. cuspidatum, torfowiec ko czysty 
Sphagnum fallax) rozpoznawalnych przez wi kszo  botaników.

Obce 
gatunki inwazyjne

Wska nik odnosi si  do gatunków obcych geograficznie. Nie obserwowano 
dotychczas obcych gatunków inwazyjnych; ze wzgl du na potencjalne zagro-
enie nale y ten wska nik monitorowa .

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

W obr bie torfowisk wysokich rzadko obserwuje si  obecno  gatunków 
ekspansywnych, co zwi zane jest z naturalnym charakterem siedliska, niskim 
pH oraz nisk  trofi  utrzymuj cymi si  stosunkowo d ugo, nawet w sytuacji 
oddzia ywania niekorzystnych czynników, takich jak zanieczyszczenia atmos-
feryczne. Specyficzne warunki w jakich wykszta caj  si  torfowiska wysokie 
skutecznie ograniczaj  niekorzystne oddzia ywanie zarówno czynników natu-
ralnych jak i antropogenicznych. Dopiero bezpo rednia ingerencja cz owieka 
(odwodnienie, eksploatacja) uruchamia szereg niekorzystnych i niezwykle 
dynamicznych procesów w tym ekspansj  gatunków obcych ekologicznie.
Gatunki ekspansywne odnotowywane na torfowiskach wysokich wiadcz  
o przesuszeniu i eutrofizacji. Efektem silnego przesuszenia mo e by  ekspan-
sja trz licy modrej Molinia coerulea, natomiast niewielkiego zaburzenia sto-
sunków wodnych ekspansja wrzosu Calluna vulgaris. Gatunkiem ekspansyw-
nym na torfowiskach wysokich bywa te  trzcina pospolita Phragmites australis. 
Przypuszczalnie wiadczy o znacznym podniesieniu si  trofii siedliska. 

Odpowiednie 
uwodnienie

Optymalnym okresem dla badania odpowiedniego uwodnienia jest sierpie .
Odpowiednie uwodnienie jest jednym z najwa niejszych czynników decydu-
j cych o stanie siedliska. Korzystne warunki wodne na torfowiskach wysokich 
zwi zane s  zarówno z odpowiednio wysokim poziomem wód gruntowych 
jak te  jego wahaniami. Za w a ciwe i oceniane najwy ej powinny by  wa-
runki, gdzie poziom wody nigdy nie spada poni ej kilku, kilkunastu centyme-
trów poni ej powierzchni gruntu i przez wi ksz  cze  roku woda ujawnia si  
pod ci arem cz owieka. 

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek i k p)

Jako jedn  z wa nych cech torfowisk wysokich podaje si  charakterystyczn  
struktur  k pkowo-dolinkow , gdzie dolinki (mocniej uwodnione) zajmowane 
s  przez gatunki g ównie z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, natomiast 
k pki � przez gatunki z Oxyccoco-Sphagnetea. Nale y jednak pami ta , e 
cz  torfowisk (tzw. kontynentalne torfowiska wysokie) maj  zbli on  struk-
tur  do mszarów dywanowych i praktycznie pozbawione s  charakterystycz-
nych k p i dolinek. Stosowanie tego pomocniczego wska nika powinno by  
zatem ograniczone do geograficznego zasi gu torfowisk wysokich o strukturze 
k pkowo-dolinkowej. Ocena struktury torfowiska powinna równie  bra  pod 
uwag  elementy buduj ce k pki. Wa n  informacj  jest, czy k pki budowa-
ne s  przez gatunki ro lin zielnych, np. we niank  pochwowat  Eriophorum 
vaginatum, czy te  przez mszaki, podobnie w przypadku dolinek.

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Pozyskanie torfu 

Wiele spo ród torfowisk wysokich nosi znamiona eksploatacji torfu. Pozyska-
nie torfu na niewielk  skal  by o do  powszechne w przesz o ci. Pozosta o-
ci  po dawnym pozyskaniu s  niewielkie i p ytkie potorfia o powierzchni do 

kilku arów. Wi kszo  z nich uleg a sukcesji wtórnej, a g ówny zr b ro linno-
ci stanowi  w nich mszary dywanowe, rzadko z zaznaczaj c  si  struktur  

k pkowo-dolinkow . Nale y zwróci  uwag , e w wielu kompleksach tor-
fowiskowo-le nych potorfia stanowi  jedyne miejsce wyst powanie torfo-
twórczych fitocenoz wysokotorfowiskowych. Dlatego ocena tego wska nika 
powinna opiera  si  przede wszystkim na skali pozyskania torfu, czasu, jaki 
min  od zako czenia eksploatacji, a tak e stopnia regeneracji torfowiska. 

Melioracje 
odwadniaj ce

Ingerencja w warunki hydrologiczne torfowisk wysokich to jeden z najwa -
niejszych wska ników stanu stanowiska i obszaru. Ocena tego wska nika nie 
sprawia problemu.

Obecno  
krzewów i drzew 

Wska nik niezwykle istotny w ocenie stanu torfowiska, pozwalaj cy w d u -
szej perspektywie czasowej okre li  tempo i kierunek zachodz cych zmian.

Perspektywy 
ochrony

Ocenie podlegaj  mo liwo ci ochrony siedliska i utrzymanie go w stanie nie 
pogorszonym, przy analizie mo liwych do wyobra enia czynników realnie 
oddzia uj cych na siedlisko w najbli szej przysz o ci. Bierze pod uwag  
aktualny stan ochrony (obecno  na obszarze chronionym), czynniki natural-
ne i antropogeniczne oraz realne mo liwo ci przeciwdzia ania negatywnym 
skutkom prowadzonej w przesz o ci gospodarki. 

Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego 
7110 � torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)

Parametr/
Wska nik

W a ciwy
FV

Niezadowalaj cy
U1

Z y
U2

Powierzchnia 
siedliska 
na stanowisku

Nie podlega zmianom 
lub zwi ksza si Inne kombinacje

Wyra ny spadek 
powierzchni siedliska 
w porównaniu z wcze-
niejszymi badaniami 

lub podawanymi w lite-
raturze

Specyficzna struktura i funkcje

Gatunki 
charaktery-
styczne

Wyst puj  co najmniej 
3 gatunki torfowców i 2 
gatunki ro lin naczynio-
wych spo ród wymienio-
nych gatunków charakte-
rystycznych

Wyst puj  co najmniej 2 
gatunki torfowców i 2 ga-
tunki ro lin naczyniowych 
spo ród wymienionych 
gatunków charakterystycz-
nych

Wyst puje 1 gatunek tor-
fowca i 1 gatunek ro liny 
naczyniowej spo ród 
wymienionych gatunków 
charakterystycznych

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Ca kowite pokrycie 
torfowców � ponad 50%, 
gatunki torfowców ma-
gella skiego Sphagnum 
magellanicum, brodaw-
kowanego S. papillosum, 
brunatnego S. fuscum, 
czerwonego S. rubellum, 
ostrolistnego S. capillifo-
lium (z regu y s  to ga-
tunki o barwie czerwonej 
i brunatnej oraz po red-
nie) zajmuj  cznie 
ponad 40% ca kowitej 
powierzchni zajmowanej 
przez wszystkie gatunki 
torfowców

Ca kowite pokrycie torfow-
ców w przedziale 20�50%, 
gatunki torfowców magel-
la skiego Sphagnum magel-
lanicum, brodawkowanego 
S. papillosum, brunatnego 
S. fuscum, czerwonego 
S. rubellum, ostrolistnego 
S. capillifolium zajmuj  
powierzchni  od 5 do 40% 
ca kowitej powierzchni zaj-
mowanej przez wszystkie 
gatunki torfowców, domi-
nuj  torfowce: ko czysty 
S. Fallax, spiczastolistny S. 
Cuspidatum lub inne gatun-
ki z tej sekcji � Cuspidata 
(generalnie gatunki o bar-
wie zielonej ewentualnie 
ó tawej)

Ca kowite pokrycie tor-
fowców � poni ej 20%, 
gatunki torfowców ma-
gella skiego Sphagnum 
magellanicum, brodaw-
kowanego S. papillosum, 
brunatnego S. fuscum, 
czerwonego S. rubellum, 
ostrolistnego S. capil-
lifolium nie wyst puj  
lub zajmuj  co najwy ej 

czn  powierzchni  
do 5% ca kowitej 
powierzchni wszystkich 
gatunków torfowców, 
zdecydowanie dominu-
j  torfowce z �grupy� 
torfowca ko czystego 
S. fallax
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Obce gatunki 
inwazyjne

Brak gatunków inwazyj-
nych

Gatunki inwazyjne zajmuj  
do 5% powierzchni

Gatunki inwazyjne 
zajmuj  powy ej 5% 
powierzchni

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Brak gatunków ekspan-
sywnych

Gatunki ekspansywne zaj-
muj  do 5% powierzchni

Gatunki ekspansywne 
zajmuj  powy ej 5% 
powierzchni

Odpowiednie 
uwodnienie

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � równo 
lub poni ej 10 cm w sto-
sunku do powierzchni 
torfowiska � warstwy 
torfowców (w praktyce, 
w trakcie chodzenia po 
torfowisku woda zawsze 
widoczna przynajmniej 
do wysoko ci podeszwy)

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � 10�30 
cm poni ej powierzchni 
torfowiska

Poziom wody mierzony 
w piezometrze � wi cej 
ni  30 cm poni ej po-
wierzchni torfowiska

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek 
i k p)

Dobrze wykszta cony 
mszar k pkowo-dolinko-
wy, gdzie w rejonie k p 
(najcz ciej wyniesio-
nych wi cej ni  10 cm 
w stosunku do dolinek) 
wyst puj  licznie torfow-
ce (brunatny S. fuscum, 
czerwony S. rubellum, 
ostrolistny S. capilifo-
lium, Russowa S. russowi 
lub inne o zabarwieniu 
najcz ciej brunatnym 
lub czerwonawym), mchy 
z rodzaju p onnik Po-
lytrichum z do  licznym 
udzia em krzewinek oraz 
innych ro lin naczynio-
wych, natomiast dolinki 
dobrze uwodnione zaj te 
przez ró ne gatunki tor-
fowców oraz ro linny 
naczyniowe

Mszar dywanowy z nie-
znacznie wyniesionymi 
(kilka cm) p atami budowa-
nymi przez takie torfowce 
jak: torfowiec magella ski 
S. magellanicum, brodaw-
kowany S. papillosum, 
czerwony S. rubellum, 
ostrolistny S. capilifolium, 
Russowa S. russowi oraz 
ni ej po o onymi p atami 
z torfowcami z �grupy� 
torfowca ko czystego S. 
Fallax cz sto poro ni tymi 
te  turzyc  bagienn  Carex 
limosa, przygie k  bia  
Rhynchospora alba, turzyc  
dzióbkowat  Carex rostrata, 
we niank  w skolistn  
Eriophorum angustifolium

Brak struktury k pko-
wo-dolinkowej, mszary 
zdominowane przez 
jeden gatunek torfowca, 
je eli wyst puje struktu-
ra k pkowo-dolinkowa 
to k pki budowane wy-

cznie przez we niank  
pochwowat  Eriophorum 
vaginatum (zbiorowisko 
Eriophorum vaginatum-
Sphagnum fallax)

Pozyskanie 
torfu 

Brak pozyskania torfu 
obecnie, je eli w prze-
sz o ci (powy ej 30 lat) 
to na niewielk  skal  (do 
5% torfowiska), s abo za-
uwa alne w terenie lady 
pozyskiwania w prze-
sz o ci

Torf pozyskiwany 
w przesz o ci na znacznie 
wi ksz  skal  (powy ej 5% 
powierzchni torfowiska), 
wyra nie widoczne lady 
pozyskiwania, obecnie brak 
pozyskiwania lub pozy-
skiwanie sporadyczne i na 
bardzo ma  skal

Pozyskiwanie torfu 
na du  skal  przez 
miejscow  ludno  lub 
pozyskanie przemys owe

Melioracje 
odwadniaj ce

Brak sieci rowów i ka-
na ów melioracyjnych 
oraz innych elementów 
infrastruktury meliora-
cyjnej odwadniaj cych 
torfowisko b d  infra-
struktura melioracyjna 
w wystarczaj cym stop-
niu �zneutralizowana� na 
skutek podj tych dzia a  
ochronnych (zasypy-
wanie rowów, budowa 
zastawek itp.)

Sie  rowów melioracyjnych 
oraz innych elementów 
infrastruktury w niewiel-
kim stopniu oddzia uje na 
warunki wodne torfowiska 
z uwagi na brak konserwa-
cji, cz ciowe uszkodzenie 
oraz naturalne zarastanie 
rowów b d  te  podejmo-
wane dzia ania ochronne 
np. budow  zastawek, 
zasypywanie rowów itp.

Istniej ca infrastruktura 
melioracyjna wyra nie 
pogarsza warunki wodne 
torfowiska

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Obecno  
krzewów 
i drzew 

Pokrycie drzew poni ej 
10%, krzewów (borówka 
bagienna Vaccinium uli-
ginosum, bagno zwyczaj-
ne Ledum palustre itp. 
� poni ej 30%

Pokrycie drzew � 10�30%, 
krzewów � 30�50%

Pokrycie drzew 
� 30�50% (powy ej 50% 
nale y traktowa  jako 
bór bagienny), krzewów 
� powy ej 50%

Ogólnie 
struktura 
i funkcje

Wszystkie wska niki 
kardynalne oceniono na 
FV, pozosta e wska niki 
przynajmniej U1

Wszystkie wska niki kardy-
nalne oceniono przynajm-
niej na U1

Jeden lub wi cej wska -
ników kardynalnych 
oceniono na U2

Perspektywy 
ochrony

Perspektywy zachowania 
siedliska dobre lub do-
skona e, nie przewiduje 
si  znacznego oddzia-
ywania czynników 
zagra aj cych 

Istniej  potencjalne mo li-
wo ci poprawy stanu siedli-
ska np. poprzez hamowanie 
odp ywu wody, usuwaniu 
drzew i krzewów z po-
wierzchni torfowiska itp.

Brak mo liwo ci popra-
wy stanu siedliska (np. 
obszar bezodp ywowy 
i silnie przesuszony, 
torfowisko pozbawione 
drzew, których usuni cie 
poprawi oby warunki 
wodne itp.)

Ocena ogólna Wszystkie parametry 
oceniono na FV 

Jeden lub wi cej parame-
trów oceniono na U1, brak 
ocen U2

Jeden lub wi cej para-
metrów oceniono na U2

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców
Odpowiednie uwodnienie
Pozyskanie torfu
Melioracje odwadniaj ce
Obecno  krzewów i drzew

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku

Stanowisko � informacje podstawowe

Kod i nazwa 
siedliska 
przyrodniczego

7110 Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz
7110-1 Ni owe torfowiska wysokie

Nazwa stanowiska Supra l

Typ stanowiska Referencyjny

Zbiorowiska 
ro linne

Ledo-Sphagnetum magellanici typicum
Ledo-Sphagnetum magellanici pinetosum
Sphagnetum magellanicum
Caricetum limosae

Opis siedliska 
na stanowisku

Nadle nictwo Supra l, oddzia  264, niecka wytopiskowa, przy drodze 
mi dzy Supra lem a osad  Krasny Las. 

Powierzchnia 
p atów siedliska 3 ha
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Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

PLH200006 Ostoja Knyszy ska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszy skiej

Zarz dzaj cy terenem Nadle nictwo Supra l w Supra lu

Wspó rz dne 
geograficzne N 53o11� ��; E 23o20� ��

Wymiary transektu 10x200 m

Wysoko  n.p.m. 145�147 m

Nazwa obszaru PLH200006 Ostoja Knyszy ska

Raport roczny � informacje podstawowe

Rok 2008

Typ monitoringu Zintegrowany

Koordynator Marek Wo kowycki

Dodatkowi 
koordynatorzy

Zagro enia

Inne warto ci 
przyrodnicze

Rzadkie ro liny: rosiczka okr g olistna Drosera rotundifolia, bagno zwy-
czajne Ledum palustre, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, turzyca 
bagienna Carex limosa
Inne rzadkie siedliska wyst puj ce w kompleksie z badanym siedliskiem:
91D0-2 bór sosnowy bagienny

Monitoring 
jest wymagany Tak

Uzasadnienie Obiekt cenny przyrodniczo, wyj tkowy na obszarze Puszczy Knyszy skiej

Wykonywane zabiegi 
ochronne i ocena ich 
skuteczno ci
Propozycje 
wprowadzenia 
dzia a  ochronnych

Data kontroli 30.06.2008

Uwagi

Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku

Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 100 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak.
Zwarcie warstw: a � 5%, b <1%, c � 40%, d � 100%; wyso-
ko  warstw: a � 3 m, b � 1 m, c � 1 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Ledo-Sphagnetum magellanici 
typicum
Gatunki: warstwa a � Pinus sylvestris 1; warstwa b � Picea 
abies +; warstwa c � Andromeda polifolia +, Drosera rotun-
difolia 1, Eriophorum vaginatum 3, Ledum palustre 2, Pinus 
sylvestris +, Vaccinium myrtillus +, Oxycoccus palustris 3; 
warstwa d: Aulacomnium palustre 1, Dicranum polysetum +, 
Polytrichum strictum +, Sphagnum angustifolium +, Sphagnum 
magellanicum 4, Sphagnum fallax 2, Sphagnum rubellum +

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Zdj cie fitosocjologiczne II

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 100 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstw: a � 30%, b <1%, c � 60%, d � 100%; wyso-
ko  warstw: a � 3 m, b � 1 m, c � 1 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Ledo-Sphagnetum magellanici 
pinetosum
Gatunki: warstwa a � Pinus sylvestris 5; warstwa b � Pinus 
sylvestris +; warstwa c � Andromeda polifolia +, Betula 
pubescens +, Drosera rotundifolia +, Eriophorum vaginatum 
3, Ledum palustre 2, Pinus sylvestris +, Quercus robur +, 
Vaccinium myrtillus +, Oxycoccus palustris 1; warstwa d 
� Aulacomnium palustre 1, Dicranum undulatum +, Dicranum 
polysetum +, Polytrichum strictum 1, Sphagnum angustifolium 
+, Sphagnum magellanicum 3, Sphagnum fallax 2, Sphagnum 
rubellum +

Zdj cie fitosocjologiczne III

Wspó rz dne geograficzne rodka, 
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, 
ekspozycja
Zwarcie warstw a, b, c, d
Wysoko  warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna

Wspó rz dne geograficzne: N 53o11� ��; E 23o20� ��; 145 m 
n.p.m
Powierzchnia zdj cia � 10 m2, nachylenie � brak, ekspozycja 
� brak
Zwarcie warstw: b <1%, c � 20%, d � 90%; wysoko  warstw: 
b � 1 m, c � 0,5 m, d � 0,3 m
Jednostka fitosocjologiczna: Sphagnetum magellanici, Carice-
tum limosae (dolinki)
Gatunki: warstwa b � Pinus sylvestris +; warstwa c � Andro-
meda polifolia 1, Carex limosa 1, Carex lasiocarpa +, Drosera 
rotundifolia 1, Eriophorum vaginatum 3, Scheuchzeria palustris 
1, Oxycoccus palustris 2; warstwa d � Sphagnum angusti-
folium +, Sphagnum fallax 3, Sphagnum magellanicum 3, 
Sphagnum rubellum +

TRANSEKT 

Parametry/
wska niki Opis wska nika Warto  parametru/

wska nika

Ocena 
parametru/ 
wska nika

Powierzchnia 
siedliska 3 ha FV

Specyficzna 
struktura i funkcje FV

Gatunki 
charakterystyczne

Lista gatunków charaktery-
stycznych (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%)

Warstwa c: bagno zwyczajne 
Ledum palustre 30%, rosiczka 
okr g olistna Drosera rotun-
difolia 1%, modrzewnica zwy-
czajna Andromeda polifolia 
2%, we nianka pochwowata 
Eriophorum vaginatum 50%, 
urawina b otna Vaccinium 

oxycoccus 15%, warstwa 
d: torfowiec magella ski Spha-
gnum magellanicum 60%
torfowiec czerwonawy
Sphagnum rubellum 2%

FV



157

Gatunki 
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych 
na transekcie (polska i aci ska 
nazwa); poda  udzia  procen-
towy powierzchni zaj tej przez 
ka dy gatunek na transekcie 
(z dok adno ci  do 10%); 
nale y wymieni  tylko gatunki 
o pokryciu 10%

Warstwa a: sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris 40%; warstwa 
c: bagno zwyczajne Ledum 
palustre 30%, borówka ba-
gienna Vaccinium uliginosum 
15%, we nianka pochwowata 
Eriophorum vaginatum 30%, 
urawina b otna Vaccinium 

oxycoccus 15%, borówka 
czernica; warstwa d: torfo-
wiec magella ski Sphagnum 
magellanicum 20%, torfowiec 
ko czysty Sphagnum fallax
10%

FV

Pokrycie 
i struktura 
gatunkowa 
torfowców

Procent powierzchni transektu 
zaj tej przez wszystkie gatunki 
torfowców oraz procentowy 
udzia  pokrycia przez gatunki 
Sphagnum magellanicum, S. pa-
pilosum, S. fuscum, S. rubellum, 
S. capilifolium w stosunku do 
ilo ciowo ci gatunków z �gru-
py� S. fallax

40% zaj te przez torfowce, 
w tym torfowiec magella ski 
Sphagnum magellanicum 
60%, torfowiec czerwonawy 
Sphagnum rubellum 2%, tor-
fowiec ko czysty Sphagnum 
fallax 30%
 

FV

Obce 
gatunki 
inwazyjne

Lista inwazyjnych gatunków 
obcych geograficznie (polska 
i aci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Gatunki 
ekspansywne 
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i a-
ci ska nazwa); poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek na transek-
cie (z dok adno ci  do 10%)

Nie stwierdzono FV

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 
(obecno  
dolinek i k p)

1. Rodzaj mszaru: dywanowy/ 
k pkowo-dolinkowy
2. Obecno  dolinek i k p
3. Je eli wyst puj , to jakie 
gatunki buduj  poszczególne 
elementy torfowiska

Zgodna z wzorcem FV

Obecno  
krzewów 
i drzew

Lista gatunków (polska i aci -
ska nazwa), oraz poda  udzia  
procentowy powierzchni zaj tej 
przez ka dy gatunek oraz suma-
ryczne pokrycie dla krzewów 
oraz dla drzew z dok adno ci  
do 10%)

Sosna zwyczajna Pinus sylve-
stris 40% U2

Stopie  
uwodnienia

Okre li  g boko  zalegania 
wody gruntowej, ewentualnie 
powierzchniowej (na torfowisku 
� w obr bie dolinek!). Bez u y-
cia sprz tu specjalistycznego, 
w 5 punktach co 50 m wzd u  
transektu (3 w miejscach wyko-
nania zdj  fitosocjologicznych, 
2 pomi dzy zdj ciami).
Optymalnie � na podstawie od-
czytu z piezometru, tj. podanie 
na jakiej g boko ci znajduje 
si  lustro wody w stosunku do 
powierzchni torfowiska

Torfowisko lekko przesuszone 
(w cz ci z Ledo-Sphagnetum 
magellanici),
woda na poziomie 10 cm

FV

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Pozyskanie torfu

1. Sposób pozyskiwania torfu: 
przemys owy/r czny

2. Skala pozyskania torfu: sza-
cunek rocznego wydobycia 
w m3, procent powierzchni 
zniszczonego torfowiska

3. Przedzia  czasowy, w którym 
wydobywano torf

Nie ma ladów pozyskania FV

Melioracje 
odwadniaj ce

1. Istniej ca infrastruktura 
melioracyjna i jej wp yw na 
warunki wodne torfowiska

2. Wyst powanie rowów me-
lioracyjnych,. ich g boko , 
poziom wody w rowach, 
a tak e czy w rowach woda 
odp ywa czy te  stagnuje 

Siedlisko znajduje si  w do  
g bokiej niecce wytopi-
skowej otoczonej borami, 
obszar trudny do odwodnienia 
rowami

FV

Perspektywy ochrony

Perspektywy zachowania sie-
dliska dobre, nie przewiduje 
si  znacznego oddzia ywania 
czynników zagra aj cych

FV

Ocena ogólna
Nale y równie  poda  udzia  procentowy po-
wierzchni siedliska o ró nym stanie zachowania 
na ca ym stanowisku (w stosunku do ca kowitej 
powierzchni siedliska na stanowisku)

FV 90%

FVU1 5%

U2 �

Dzia alno  cz owieka

Kod Nazwa 
dzia alno ci Intensywno Wp yw Opis

Pozyskiwanie
urawiny C 0 Pozyskiwanie urawiny przez miejscow  

ludno

Drogi B 0 Mo liwy negatywny wp yw w razie rozbu-
dowy drogi � eutrofizacja okrajka

Gospodarka le na 
� ogólnie C �

Mo liwy negatywny wp yw przy wykona-
niu zr bów zupe nych w otoczeniu niecki 
wytopiskowej

4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej

Opracowana metodyka zosta a zaadaptowana na potrzeby Poradnika utrzymania i ochrony 
siedliska 7140 (torfowiska przej ciowe i trz sawiska) (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008) 
opracowanego na zlecenie Ministerstwa rodowiska, zawieraj cego równie  informacje na 
temat metodyki prowadzenia monitoringu.

5. Ochrona siedliska

Metody ochrony torfowisk wysokich s  w praktyce niemal identyczne jak w przypadku 
torfowisk przej ciowych (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008) i obejmuj  zarówno ochron  
biern , jak te  czynn .
Bierna ochrona wystarczy w przypadku, gdy:

torfowisko ma ca kowicie naturalne stosunki wodne i jego obecny stan jest stabilny, na 
co istniej  dowody (naukowe lub wieloletnie obserwacje);
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w przesz o ci zaistnia y umiarkowane zaburzenia warunków siedliskowych (wodnych, 
troficznych), ale ust pi y i obecny sk ad fitocenoz torfotwórczych oraz stabilno  lub 
zwi kszanie si  ich area u wskazuj  na wytworzenie si  wtórnego stanu równowagi 
ekologicznej lub zachodz c  ci gle regeneracj  torfowiska;
torfowisko rozwin o si  w wyniku sztucznego obni enia poziomu wody, np. przez jej 
odprowadzenie z dawnego jeziora;
torfowisko nie by o osuszane, ale by  pozyskiwany z niego torf i po zaniechaniu eks-
ploatacji w potorfiach regeneruje si  ro linno  torfowiskowa (przy czym nie wszystkie 
stadia sukcesyjne w potorfiach musz  odpowiada  cechom torfowiska wysokiego);
na torfowisku zachodz  naturalne fluktuacyjne zmiany warunków wodnych w skali 
wieloletniej (podobne do zmian poziomu wody w jeziorach), które powstrzymuj  nie-
po dane trendy sukcesyjne, np. wkraczanie drzew, i podtrzymuj  w ten sposób ogólne 
cechy torfowiska otwartego, chocia  zró nicowanie i rozmieszczenie wyst puj cych 
na nim zbiorowisk ro linnych mo e te  podlega  fluktuacjom.

Bierna ochrona w wymienionych sytuacjach mo e by  jednak skuteczna tylko pod gene-
ralnym warunkiem, e na obszarze, w obr bie którego wyst puje siedlisko, ogólne warunki 
hydrologiczne s  stabilne, w szczególno ci nie obni a si  poziom wód gruntowych, a do-
datkowo do torfowiska nie przedostaj  si  du e adunki biogenów i nie ulega ono eutrofi-
zacji (Herbichowa, Herbich, Sta ko 2008).
Ochrona czynna torfowisk wysokich mo liwa jest poprzez:

korekt  warunków wodnych (podnoszenie poziomu wody w torfowisku za pomoc  
zastawek lub zasypywania rowów odwadniaj cych);
w krajobrazie rolniczym pozostawienie nieu ytkowanego rolniczo pasa gruntu, któ-
ry b dzie izolowa  torfowisko od u y niaj cych sp ywów z otoczenia i zabezpiecza  
je przed eutrofizacj  oraz zanieczyszczeniami chemicznymi rodkami stosowanymi 
w rolnictwie;
usuwanie drzewostanu.

Torfowiska wysokie nale  do nielicznych ekosystemów, dla których w przesz o ci podj -
to ju  kompleksowe dzia ania zmierzaj ce do ich ochrony, obejmuj ce zarazem znaczn  
cz  ich krajowych zasobów. W latach 2004�2007 Klub Przyrodników realizowa  projekt 
pt. �Ochrona wysokich torfowisk ba tyckich na Pomorzu�. Projektem obj to 23 najlepiej 
zachowanych torfowisk ba tyckich w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. 
W ramach aktywnej ochrony wybudowano oko o 700 przetamowa  hamuj cych nadmierny 
odp yw wody i podnosz cych jej poziom na torfowisku oraz usuni to drzewa z powierzchni 
kilkuset hektarów. W ramach projektu podj to równie  eksperymentaln  restytucj  torfowi-
ska wysokiego w miejscu dawnej jego eksploatacji (Herbichowa, Pawlaczyk, Sta ko 2007).

Kluczowym elementem ochrony torfowisk wysokich jest zapewnienie optymalnych 
warunków hydrologicznych, tj. stanu silnego i stabilnego uwodnienia. Dlatego wszelkie 
zalecenia dotycz ce ochrony torfowisk wysokich powinny uwzgl dnia  mo liwo ci za-
chowania istniej cych korzystnych warunków hydrologicznych lub ich poprawy. Nale y 
pami ta , e formu owane zalecenia poprawiaj ce stan torfowiska wysokiego, np. blo-
kowanie nadmiernego odp ywu wody i podnoszenie jej poziomu, nie mog  ogranicza  
si  wy cznie do samego torfowiska. Zalecenia dotycz ce w a ciwej gospodarki wodnej 
powinny obejmowa  co najmniej obszar zlewni powierzchniowej torfowiska.

Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe)
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Skuteczno  ochrony torfowisk zale y w du ym stopniu od rodzaju i sposobu u yt-
kowania obszarów do nich przylegaj cych, a szczególnie pozostaj cych w obszarze ich 
zlewni. Generalnie, torfowiska wysokie po o one w otoczeniu lasów s  w mniejszym stop-
niu zagro one ni  torfowiska w pobli u terenów rolniczych. Formu uj c zalecenia ochron-
ne, równie  ten aspekt nale y bra  pod uwag .
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