Torfowiska nakredowe

Fot. 1. Szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci (ok. 150 ha) w rezerwacie Brze no w granicach ostoi siedliskowej Natura 2000 Torfowiska Che mskie (© T. Buczek)

I. INFORMACJA O SIEDLISKU PRZYRODNICZYM
1. Identyfikatory fitosocjologiczne
Klasa: Phragmitetea
Rz d: Phragmitetalia
Zwi zek: Magnocaricion
Zespo y i zbiorowiska:
Cladietum marisci  szuwar k ociowy
Caricetum buxbaumii  szuwar turzycy Buxbauma
Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigrae
Rz d: Scheuchzerietalia palustris
Zwi zek: Caricion lasiocarpae
Zespo y i zbiorowiska:
Schoenetum nigricantis  zespó marzycy czarniawej

2. Opis siedliska przyrodniczego
Brzegi jezior w strefie litoralu, gytiowiska oraz torfowiska niskie na pod o u zasobnym
w w glan wapnia (kreda, margiel), poro ni te przez wapieniolubne ro liny szuwarowe
g ównie k o wiechowat Cladium mariscus, a tak e turzyc Buxbauma Carex buxbaumii
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i marzyc czarniaw Schoenus nigricans. W Polsce siedlisko bardzo rzadkie, w rozproszonych stanowiskach wy cznie na ni u (region kontynentalny).

3. Warunki ekologiczne
Siedlisko z regu y mezotroficzne o odczynie oboj tnym do lekko zasadowego, zasilane
wodami bogatymi w wap . Na siedliskach w strefie litoralu jezior ród em wapnia jest gytia
lub kreda jeziorna; w obr bie torfowisk niskich ród em wapnia mo e by zarówno gytia,
jak i ska a wapienna (kreda lub margiel), na której zalegaj pok ady torfowe. Siedlisko stale
uwilgotnione z wahaniami poziomu wody w ró nych porach roku.

4. Typowe gatunki ro lin
Gatunkami charakterystycznymi siedliska s : k o wiechowata Cladium mariscus, turzyca
Buxbauma Carex buxbaumii, marzyca czarniawa Schoenus nigricans.

5. Rozmieszczenie w Polsce

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia stanowisk z wyró nieniem stanowisk monitorowanych w latach 20062008
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II. METODYKA
1. Metodyka bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych
Do bada monitoringowych powinny zosta
wybrane powierzchnie w g ównych rejonach
wyst powania siedliska, zarówno stabilne
(zw aszcza pod wzgl dem uwodnienia), jak
i podlegaj ce bezpo rednio lub po rednio
antropopresji. Za odpowiedni liczb powierzchni monitorowanych w d u szej perspektywie czasowej nale y przyj minimum
14 (co najmniej 2 powierzchnie w obr bie
Pojezierza Pomorskiego, 1 powierzchnia na
Pobrze u Ba tyku, 2 powierzchnie na Pojezierzu Suwalskim, 3 powierzchnie na Lubelszczy nie, 3 powierzchnie w Wielkopolsce i na
Ziemi Lubuskiej oraz 3 w innych rejonach
Polski, gdzie rozpoznanie wyst powania oraz
stanu siedliska jest niewystarczaj ce).
Za stanowisko nale y uzna wyodr bniony p at siedliska z charakterystycznymi
gatunkami siedliskotwórczymi.

Sposób wykonania bada
Siedlisko 7210 posiada rozmieszczenie p atowe, lecz rzadko p aty osi gaj wi cej ni
kilkana cie do kilkaset hektarów. Najcz ciej
wyst puj w mozaice z innymi siedliskami
przyrodniczymi ( ki trz licowe, torfowiska zasadowe, ki ramienicowe, a nawet
murawy kserotermiczne). Dla oceny stanu
zachowania siedliska istotne jest okre lenie
kluczowych wska ników, jakimi s : uwodnienie oraz dominacja gatunków charakterystycznych i jednocze nie siedliskotwórczych.
Drugi wska nik czyli dominacj gatunków
siedliskotwórzych, wyra amy procentowo.

Termin i cz stotliwo bada

Fot. 2. Zachowane niewielkie p aty szuwaru k oci wiechowatej w ostoi siedliskowej Natura 2000 Sawin  pozosta o po 200-hektarowej powierzchni Cladietum
marisci (© T. Buczek)

Fot. 3. Szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci
(pow. 15 ha) w okresie owocowania na terenie Bagna
Bubnów w granicach Poleskiego Parku Narodowego
(© A. Buczek)

Fot. 4. Najwi kszy w Polsce (ok. 350 ha) szuwar k oci

Badania najlepiej prowadzi w okresie od wiechowatej Cladietum marisci w rezerwacie Roskosz
w granicach ostoi siedliskowej Natura 2000 Torfowiska
po owy lipca do ko ca sierpnia, kiedy znacz- Che mskie (© T. Buczek)
na cz
gatunków znajduje si w optimum
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kwitnienia. Prace w pó niejszym okresie sezonu wegetacyjnego s mo liwe, ale trzeba
si liczy z problemami przy identyfikacji niektórych gatunków oraz ocenie ich pokrycia.
Obserwacje nale y powtarza co 56 lat.

Sprz t do bada
Badania nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Konieczny jest notatnik (formularz do
wype nienia), GPS, ta ma miernicza, aparat fotograficzny.

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 7210  torfowiska nakredowe

Parametr/
Wska nik

Opis
Specyficzna struktura i funkcje

Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

Siedlisko wyst puje zarówno w postaci zwartych wielkopowierzchniowych
jednorodnych p atów (nawet kilkusethektarowych) zajmuj cych torfowiskowe
niecki kredowe, jak i niewielkich (kilkumetrowych do kilkuarowych) izolowanych p atów w mozaice z innymi siedliskami o charakterze szuwarów,
mechowisk lub k. Zazwyczaj mniejsze p aty wyst puj w strefie litoralu jezior
i na przyjeziornych torfowiskach. Rzadziej w rozleg ych nieckach kredowych
jako najcz ciej uszczuplona pozosta o po przeprowadzeniu melioracji
odwadniaj cych.

Analizuj c udzia procentowy siedliska na transekcie lub innych mniejszych
powierzchniach (w przypadku braku mo liwo ci wyznaczenia transektu
o wymiarach zalecanych w metodyce 200x10 m), mo na okre li ich ci g o ,
a tym samym fragmentaryczno wskazuj c na z y ich stan.
Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna co najmniej 70-procentowy udzia omawianego siedliska na monitorowanej powierzchni. Je li nie uda o si wyznaczy transektu o wymiarach wymaganych w metodyce bada (200x10 m) lub
udzia siedliska wynosi 7040%, stan taki mo na uzna za niezadawalaj cy
z ocen U1. Powierzchniowy udzia siedliska na powierzchni monitorowanej
mniejszy ni 40% pozwala na wystawienie oceny z ej (U2).
Do gatunków charakterystycznych dla siedliska zaliczane s jednocze nie gatunki zajmuj ce najwi ksz procentowo powierzchni . S to: k o wiechowata
Cladium mariscus, turzyca Buxbauma Carex buxbaumii oraz marzyca czarniawa Schoenus nigricans. Ta ostatnia we wschodniej Polsce zast powana jest
przez marzyc rud Schoenus ferrugineus w zbli onym florystycznie zespole
ro linnym  zespole marzycy rudej Schoenetum ferruginei. Obecno gatunGatunki
ków charakterystycznych dla zespo ów w przypadku omawianego siedliska jest
charakterystyczne
jednoznaczna z jego wyst powaniem lub brakiem, gdy gatunkami charakterystycznymi s jednocze nie gatunki siedliskotwórcze. Wyj tkiem w ród trzech
omawianych zespo ów jest najrzadszy z nich  szuwar marzycy czarniawej
Schoenetum nigricantis (= Orchido-Schoenetum nigricantis), w którym obok
marzycy charakterystycznymi gatunkami s storczyk b otny Orchis palustris
oraz lipiennik Loesela Liparis loeselii.
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Gatunki
dominuj ce

Gatunkami dominuj cymi w dobrze wykszta conych siedliskach s gatunki siedliskotwórcze i jednocze nie charakterystyczne dla poszczególnych zespo ów.
Dlatego za stan w a ciwy (FV) nale y uzna dominacj tych gatunków. Utrata
dominacji na korzy takich gatunków, jak: trz lica modra Molinia caerulea,
trzcina pospolita Phragmites australis, turzyca sztywna Carex elata, turzyca
nitkowata Carex lasiocarpa wskazuje na niekorzystne zak ócenia w siedlisku
i upowa nia do okre lenia stanu siedliska jako niezadowalaj cy lub z y. Za
stan niezadowalaj cy (U1) mo na uzna sytuacje, w których gatunki siedliskotwórcze s wspó dominuj ce, np. na równi z trzcin czy trz lic . Z kolei
dominacja trz licy, trzciny lub innego gatunku wskazuje na z y stan siedliska
(U2).

Obce
gatunki
inwazyjne

Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia s rzadko obserwowane na omawianym siedlisku. Dotychczas w pracach monitoringowych stwierdzono jedynie
tawu kutnerowat Spirea tomentosa. Nie mo na jednak wykluczy innych
gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia, dlatego wska nik ten powinien
by brany pod uwag do oceny stanu siedliska.
Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna brak na monitorowanych powierzchniach
jakichkolwiek gatunków inwazyjnych. Samo stwierdzenie cho by pojedynczych p dów ro lin inwazyjnych pozwala na uznanie stanu siedliska jako
niezadowalaj cy (U1). Wi kszy ich udzia (ni pojedyncze p dy) to wskazówka, aby uzna stan siedliska za z y (U2).

Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Najbardziej ekspansywn ro lin zieln w warunkach d ugotrwa ego podsuszenia jest na omawianym siedlisku trz lica modra Molinia caerulea. Za ni
wkraczaj inne gatunki charakterystyczne dla k zmiennowilgotnych z rz du
Molinietalia, np. wi zówka b otna Filipendula ulmaria czy toje pospolita
Lysimachia vulgaris. Stan, w którym udzia trz licy modrej zaznacza si ju na
poziomie 5% powierzchni w szuwarach k oci wiechowatej nale y okre li jako
niezadawalaj cy (U1) a od 15% wzwy jako z y (U2).
W warunkach d ugotrwa ego podniesienia si poziomu wody gatunkami ekspansywnymi mog by trzcina pospolita Phragmites australis, turzyca sztywna
Carex elata czy turzyca nitkowata Carex lasiocarpa. W przypadku powy szych
gatunków dopuszczalny jest ich udzia do 20%. Udzia ekspansywnych gatunków zielnych na poziomie 2030% wskazuje na stan niezadowalaj cy (U1),
natomiast powy ej 30% na stan z y (U2).
W badaniach monitoringowych nale y wzi pod uwag to, e nie zawsze
ekspansja wymienionych powy ej ro lin zielnych mo e wskazywa na niekorzystn dla siedliska, sukcesywn zmian w kierunku siedlisk kowych lub
szuwarowych. Zmiany z wkraczaniem ekspansywnych ro lin zielnych mog
mie charakter fluktuacyjny.

Gatunki
synantropijne

Gatunki synantropijne rzadko notowane s na opisywanym siedlisku. Zdarzaj
si sporadycznie, np. wydepczyskowa g owienka pospolita Prunella vulgaris
lub ruderalny ostro e polny Cirsium arvense. Za stan w a ciwy (FV) nale y
uzna brak takich gatunków. Samo pojawienie si ro lin synantropijnych jest
efektem niekorzystnych zmian w siedlisku i wskazówk do wystawienia oceny
niezadowalaj cej (U1). Udzia ponad 5% gatunków synantropijnych na monitorowanej powierzchni pozwala na z ocen stanu siedliska (U2).

Zwarcie
szuwarów

Zwarcie szuwarów k oci wiechowatej Cladium mariscus, turzycy Buxbauma Carex buxbaumii czy marzycy czarniawej Schoenus nigricans lub rudej
Schoenus ferrugineus, podobnie jak dominacja gatunków charakterystycznych,
wyrazi cie wskazuje na kondycj siedliska. Za w a ciwe (FV) przyjmowano
zwarcie co najmniej 40% szuwarów k oci wiechowatej Cladium mariscus
i 30% pozosta ych. Nale y przy tym zaznaczy , e zmiany zwarcia szuwaru
k ociowego bez jednoczesnej ekspansji innych ro lin zielnych, mo e by
naturalnym cyklicznym zjawiskiem wynikaj cym z nagromadzenia nadmiernej
warstwy cio y. Za stan niezadowalaj cy (U1) nale y uzna zwarcie 2040%
dla k oci wiechowatej Cladium mariscus i 2030% dla pozosta ych. Przy zwarciu poni ej 20% gatunków siedliskotwórczych stan siedliska nale y okre li
jako z y (U2).
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Ekspansja
krzewów
i podrostu
drzew

Ekspansja drzew i krzewów na siedlisku wskazuje na sukcesj w kierunku zbiorowisk zaro lowych a w nast pnej kolejno ci le nych. Gatunkami pojawiaj cymi si najcz ciej s : brzoza omszona Betula pubescens, kruszyna Frangula
alnus, olcha czarna Alnus glutinosa, wierzba pi ciopr cikowa Salix pentandra
i wierzba szara Salix cinerea. Obecno pojedynczych krzewów na monitorowanych powierzchniach nie obni a oceny ich stanu. Udzia 510% krzewów
lub podrostu drzew obni a ocen stanu siedliska do niezadowalaj cego (U1).
Wy szy udzia gatunków drzew lub krzewów wp ywa na z ocen stanu
siedliska (U2).

Stopie
uwodnienia

Stopie uwodnienia jest jednym z kluczowych wska ników dla siedliska.
Zarówno d ugotrwa e przesuszenie, jak i zbyt d ugo utrzymuj cy si poziom
wody ponad 2030 cm, s niekorzystne dla szuwaru k oci wiechowatej.
W przypadku szuwaru turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii i szuwarów
marzycowych Schoenetum nigricantis tolerancja jest inna. Bardziej ni szuwar
k oci wiechowatej Cladietum marisci toleruj okresowe podsuszenie, natomiast
s mniej tolerancyjne dla d ugotrwale utrzymuj cego si poziomu wody powyej górnej granicy dla siedliska.
Optymalny poziom wody (FV) dla omawianego siedliska mierzony w miesi cach letnich (VIIVIII) wynosi od zera do kilkunastu centymetrów powy ej
poziomu torfowiska. W przypadku szuwarów k oci wiechowatej Cladietum
marisci za stan w a ciwy uzna nale y poziom wody nie wy szy ni 20 cm.
Dla szuwarów turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii czy marzycy czarniawej Schoenetum nigricantis poziom wody w miesi cach letnich nie powinien
przekracza 10 cm, a tak e dopuszczalny jest ni szy poziom minimalny pod
warunkiem istnienia wyra nego podsi ku wody do poziomu gruntu. Za stan
niezadowalaj cy (U1) trzeba uzna poziom wody ni szy ni zero (w granicach
od 020 cm) i wy szy ni 20 cm (2030 cm). Na z y stan (U2) siedliska wskazuje poziom wody ni szy ni 20 cm i wy szy ni 30 cm.

Mechaniczne
zniszczenie

W obr bie omawianego siedliska bardzo podatny na mechaniczne zniszczenie jest szuwar k oci wiechowatej Cladietum marisci. Zniszczenie mo e by
pochodzenia antropogenicznego np. wydeptywanie przez w dkarzy w strefie
brze nej jezior lub ugniatanie przez ci ki sprz t mechaniczny podczas koszenia w nieodpowiedniej porze roku. Zniszczenia mechaniczne na ograniczonych powierzchniach mog powodowa zwierz ta kopytne lub bobry, np.
przez wydeptywanie cie ek. Za stan w a ciwy (FV) nale y uzna mechaniczne
zniszczenie pod warunkiem, ze jest pochodzenia naturalnego (dzia alno bobrów czy zwierz t kopytnych) obejmuj ce do 5% powierzchni monitorowanej
(transektu). Je li zniszczenie jest pochodzenia antropogenicznego i obejmuje
do 10% monitorowanej powierzchni stan taki nale y uzna za niezadowalaj cy (U1), je li wi cej ni 10% za z y (U2).

Perspektywy
ochrony

Ocenie powinny podlega realne mo liwo ci zachowania w a ciwego stanu
siedliska oraz poprawy stanu niew a ciwego. W opisie nale y umie ci informacj na temat potencjalnych zabiegów ochronnych dla zachowania b d
poprawy stanu siedliska.
Za stan w a ciwy (FV) mo na uzna sytuacj , je li stanowisko monitoringowe
znajduje si na obszarze chronionym (rezerwat, park narodowy) i w planach
ochrony tych obiektów uwzgl dnia si zabiegi ochrony czynnej maj ce na
celu opó nienie procesu sukcesji. Je li stanowisko nie znajduje si na terenie
obiektu ochrony obszarowej, za stan w a ciwy nale y uzna realnie istniej ce
mo liwo ci ingerencji w uk ady hydrologiczne dla utrzymania w a ciwego dla
siedliska poziomu wody.
W przypadku braku mo liwo ci jakiegokolwiek ingerowania w uk ady hydrologiczne a tak e braku mo liwo ci zabezpieczenia przed eutrofizacj perspektywy ochrony siedliska mo na uzna za niezadowalaj ce (U1).
Natomiast w sytuacji ju istniej cych realnych zagro e (g bokie rowy
odwadniaj ce, wydeptywanie, sp ywy powierzchniowe i podpowierzchniowe
nawozów i rodków ochrony ro lin) perspektywy ochrony mo na oceni jako
z e (U2).
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Tab. 2. Waloryzacja parametrów stanu oraz wska ników specyficznej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego
siedliska przyrodniczego 7210  torfowiska nakredowe

W a ciwy
FV

Parametr/
Wska nik
Powierzchnia
siedliska na
stanowisku

Nie podlega zmianom lub
zwi ksza si

Niezadowalaj cy
U1

Inne kombinacje

Zy
U2
Wyra ny spadek
powierzchni siedliska
w porównaniu z wczeniejszymi badaniami
lub podawanymi w literaturze

Specyficzna struktura i funkcje
Udzia
procentowy
siedliska
na transekcie

Min. 70%

7040%

1. Znacz cy udzia w ca kowitym pokryciu wszystkich
gatunków charakterystycznych dla zespo u marzycy
1. Obecno jedynie
czarniawej Schoenetum
Schoenus nigrinigricantis (marzyca czarcans w zespole
niawa Schoenus nigricans,
marzycy czarnialipiennik Loesela Liparis
wej Schoenetum
loeselii, storczyk b otny
nigricantis
Gatunki
Orchis palustris)
2. K o wiechowata
charakterystyczne
2. Znaczny udzia w pokyciu
Cladium mariscus
k oci wiechowatej Cladium
lub turzyca Buxmariscus i turzycy Buxbaubauma Carex buxma Carex buxbaumii dla
baumii wypierana
odpowiednio szuwaru k oci
przez inne gatunki
wiechowatej Cladietum
dominuj ce
marisci i szuwaru turzycy Buxbauma Caricetum
buxbaumii

<40%

Sporadyczny udzia
gatunków charakterystycznych; tylko na
cz ci stanowisk

Gatunki
dominuj ce

Dominacja gatunków siedliskotwórczych

Wspó dominacja
gatunków siedliskotwórczych

Dominacja innych
gatunków np. trzciny
pospolitej Phragmites
australis, trz licy
modrej Molinia
caerulea itp.

Obce
gatunki
inwazyjne

Brak

Stwierdzenie gatunku i jego udzia do
5%

Stwierdzenie gatunku
i jego udzia powy ej
5%

Gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

1. Udzia do 5% trz licy
modrej Molinia caerulea
2. Udzia do 20% trzciny
Phragmites australis i turzycy
nitkowatej Carex lasiocarpa
i turzycy sztywnej Carex elata

1. Udzia 515%
trz licy modrej
Molinia caerulea
2. Udzia 20%
trzciny Phragmites
australis i 30% turzycy nitkowatej Carex
lasiocarpa i turzycy
sztywnej Carex elata

1. Udzia powy ej 15%
trz licy modrej Molinia
caerulea
2. Udzia powy ej20%
trzciny Phragmites
australis i powy ej 30%
turzycy nitkowatej Carex lasiocarpa i turzycy
sztywnej Carex elata

Gatunki
synantropijne

Brak

Stwierdzenie gatunku i jego udzia do
5%

Stwierdzenie gatunku
i jego udzia powy ej
5%
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Zwarcie
szuwarów

Co najmniej 40% Cladium
mariscus
Co najmniej 30% pozosta e

4020% Cladium
mariscus
3020% pozosta e

Poni ej 20%

Ekspansja
krzewów
i podrostu drzew

Pojedyncze krzewy

510% udzia krzewów lub podrostu
drzew

Udzia krzewów lub
podrostu drzew wi kszy
ni 10%

Stopie
uwodnienia

020 cm dla k oci
wiechowatej
010 cm dla pozosta ych

020 cm
2030 cm

Poni ej 20 cm
Powy ej 30 cm

Mechaniczne
zniszczenie

Do 5% powierzchni

Do 10%

Powy ej 10%

Ogólnie
struktura
i funkcje

Wszystkie wska niki kardynal- Wszystkie wska niki Jeden lub wi cej wska ne oceniono na FV, pozosta e kardynalne oceniono ników kardynalnych
wska niki przynajmniej U1
przynajmniej na U1 oceniono na U2

Perspektywy
ochrony

Istniej ca ochrona obszarowa
(rezerwat, park narodowy)
Mo liwo ingerencji w uk ad
hydrologiczny

Ocena ogólna

Jeden lub wi cej paJeden lub wi cej paraWszystkie parametry oceniono
rametrów oceniono
metrów oceniono na U2
na FV
na U1, brak ocen U2

Brak mo liwo ci
ingerencji w uk ad
hydrologiczny
Brak mo liwo ci zabezpieczenia przed
eutofizacj

Istniej ce rowy odwadniaj ce, eutrofizacja
siedliska, presja turystyczna,

Wska niki kardynalne
Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych
Zwarcie szuwarów
Ekspansja krzewów i podrostu drzew
Stopie uwodnienia

3. Przyk ad wype nionej karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Karta obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku
Stanowisko  informacje podstawowe
Kod siedliska
przyrodniczego

7210 Torfowiska nakredowe

Nazwa stanowiska

Rezerwat Bagno Serebryskie 2

Typ stanowiska

Badawczy

Zbiorowiska ro linne

Zespó k oci wiechowatej Cladietum marisci
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Opis siedliska
na stanowisku

Fragment otwartego torfowiska po o onego w bezodp ywowej niecce
kredowej o pow. ok. 244 ha otoczonej niewielkimi (do 182,6 m n.p.m.)
ki, zaro la wierzbowe i na
wzniesieniami. Do torfowiska przylegaj
niewielkim obszarze pola uprawne. Ma e, wyludniaj ce si przysió ki
w bliskim s siedztwie niecki torfowej: Gotówka Niemiecka (w cz ci
pó nocno-wschodniej) i Nowiny (w cz ci zachodniej). Torfowisko oddalone ok. 2 km na pó nocny zachód od miasta Che m i wyrobiska kredy
przy cementowni Che m

Powierzchnia
p atów siedliska

Powierzchnia szuwaru k oci wiechowatej Cladietum marisci w cz ci
torfowiska, na którym zlokalizowano transekt wynosi ok. 160 ha (szacowanie na podstawie zdj lotniczych i bada terenowych).
Powierzchnia stabilna od lat pi dziesi tych (dane porównawcze na podstawie zdj lotniczych z lat 1952, 1983 i 1998 oraz prowadzonych od
1994 roku bada monitoringowych). Stan szuwarów k oci wiechowatej na
stanowisku pogorszy si w stosunku do lat osiemdziesi tych  244 ha

Obszary chronione, na
których znajduje si
stanowisko

Obszar Natura 2000 Torfowiska Che mskie,
Obszar Natura 2000 Che mskie Torfowiska W glanowe
Rezerwat przyrody Bagno Serebryskie
Che mski Park Krajobrazowy

Zarz dzaj cy terenem

Parki Krajobrazowe Polesia

Wspó rz dne
geograficzne

N 51o09

Wymiary transektu

10x200 m

Wysoko

n.p.m.

Nazwa obszaru

; E 23o31



177 m
Torfowiska Che mskie
Raport roczny  informacje podstawowe

Rok

2007

Typ monitoringu

Szczegó owy

Koordynator

Alicja Buczek

Dodatkowi
koordynatorzy

Zagro enia

1. Nasyp kolejowy przegradza nieck torfowiskow na dwie nierówne
cz ci i uniemo liwia swobodny sp yw wody z wilgotniejszej cz ci
wschodniej (z funkcjonuj cymi najprawdopodobniej ród ami wód
naporowych) do wi kszej obszarowo cz ci zachodniej. W roku
prowadzenia monitoringu szczegó owego uwidoczni a si znacz co
ró nica pomi dzy zbyt uwilgotnion cz ci przed nasypem (strona
wschodnia rezerwatu) a cz ci zachodni , gdzie wyznaczono transekt
do monitoringu.
2. Celowe podpalenia dokonywane w miesi cach jesiennych, zimowych
lub wczesnowiosennych prowadz do ca kowitego zniszczenia cz ci
p dów k oci wiechowatej Cladium mariscus ponad powierzchni wody
(lodu). Ostatnie podpalenie na stanowisku w 2005 roku. Od momentu rozpocz cia obserwacji na tym terenie (1986 r.) odnotowano co
najmniej 10 wypale szuwarów k ociowych w tej cz ci torfowiska.
W latach dziewi dziesi tych stwierdzono tutaj negatywny wp yw
po arów na szuwar k ociowy. Po ary u atwia y wkraczanie gatunków
kowych zw aszcza trz licy modrej Molinia caerulea przy niskim
(poni ej poziomu torfu) stanie wody w miesi cach letnich. W roku
bie cym nie zauwa ono znacz cej ekspansji ro lin kowych na tym
terenie. Powierzchnia zajmowana przez trz lic modr by a procentowo mniejsza ni w latach dziewi dziesi tych.
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Inne warto ci
przyrodnicze

Miejsce l gów wodniczki Acrocephalus paludicola, kropiatki Porzana
porzana, b otniaka kowego Circus pygargus

Monitoring jest
wymagany

Tak

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

2.08.2007

Uwagi

Stan siedliska poprawi si od czasu obserwacji w latach dziewi dziesi tych. Zmniejszy a si znacz co ekspansja trz licy modrej Molinia caerulea. Obecno w warstwie zielnej hydrofitów wiadczy o dobrym uwilgotnieniu siedliska prze wi ksz cz
roku. Nie mniej jednak ywotno
k oci wiechowatej Cladium mariscus w tej cz ci torfowiska jest najgorsza.
Przejawia si to znikom liczb p dów generatywnych, mniejszymi rozmiarami p dów wegetatywnych oraz mniejszym zwarciem szuwaru
Stan ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku
Zdj cie fitosocjologiczne I

Wspó rz dne geograficzne: N 51o09 ; E 23o31 , 177 m
Powierzchnia zdj. 100 m2, zwarcie warstw: c  50%, d  20%
Jednostka fitosocjologiczna: Cladietum marisci
Gatunki: warstwa c: Carex elata +, Carex buxbaumii +,
Cirsium palustre +, Cladium mariscus 3, Equisetum palustre
+, Eupatorium cannabinum +, Frangula alnus +, Galium uligiWspó rz dne geograficzne rodka, nosum +, Lathyrus palustris +, Lysimachia vulgaris +, Lythrum
salicaria +, Menyanthes trifoliata +, Mentha sp. +, Molinia
wys. n.p.m.
Powierzchnia zdj cia, nachylenie, caerulea 1, Peucedanum palustre +, Phragmites australis 1;
warstwa d: Caliergonella cuspidata 2, Campylim stellatum 1,
ekspozycja
Fissidens adianthoides +, Preissia quadrula +, Scorpiddium
Zwarcie warstw a, b, c, d
scorpioides +
Wysoko warstw a, b, c, d
Jednostka fitosocjologiczna
Poziom wody
0,07 m powy ej poziomu torf. (12.05.2007)
0,1 m poni ej poziomu torf. (02.08.2007)
Podobnie wype niamy dwie rubryki dla pozosta ych zdj
fitosocjologicznych na transekcie
TRANSEKT
Parametry/wska niki

Opis wska nika

Warto parametru/wska nika

Ocena
parametru/
wska nika

Powierzchnia siedliska

XX

Specyficzna struktura i funkcje

U1

Udzia procentowy
siedliska
na transekcie

Procent powierzchni zaj tej przez
siedlisko na transekcie (z dok adno ci
do 10%)

100%

FV

Gatunki
charakterystyczne

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

Cladium mariscus
50%

FV
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Gatunki
dominuj ce

Lista gatunków dominuj cych na transekcie (polska i aci ska nazwa); poda
Cladium mariscus
udzia procentowy powierzchni zaj tej
przez ka dy gatunek na transekcie (z do- 50%
k adno ci do 10%); nale y wymieni
tylko gatunki o pokryciu 10%

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 transekcie (z dok adno ci do 10%)

FV

Nie stwierdzono

trz lica modra
Molinia caerulea
5%
Rodzime
gatunki
ekspansywne
ro lin zielnych

Lista gatunków (polska i aci ska
Obecno innych
nazwa); poda udzia procentowy
gatunków kopowierzchni zaj tej przez ka dy gatunek
wych: sadziec
na transekcie (z dok adno ci do 10%)
konopiasty Eupatorium cannabinum,
wi zówka b otna
Filipendula ulmaria

FV

Gatunki
synantropijne

Lista gatunków (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy
Nie stwierdzono
powierzchni zaj tej przez ka dy gatunek
na transekcie (z dok adno ci do 10%)

FV

Zwarcie szuwarów

Procent pokrycia transektu przez szuwary k ociowe (w dziesi tkach procentów)
FV  od 70 do 100% (dla Cladium),
40% i wi cej dla pozosta ych
50%
U1  od 50% do 70% (dla Cladium)
od 30% do 40% dla pozosta ych
U2  poni ej 50% (dla Cladium)
poni ej 30% dla pozosta ych

FV

Ekspansja
rzewów
i podrostu drzew

Lista gatunków (polska i aci ska
nazwa); poda udzia procentowy
powierzchni zaj tej przez wszystkie
ekspansywne gatunki krzewów i drzew
na transekcie (z dok adno ci do 10%)

Pojedynczo kruszyna Frangula alnus
w warstwie zielnej

FV

Stopie
uwodnienia

Okre li g boko zalegania wody
w okresie letnim (bez u ycia sprz tu
specjalistycznego) w 5 punktach co
50 m wzd u transektu (3 w miejscach
wykonania zdj fitosocjologicznych, 2
pomi dzy zdj ciami).
FV  020 cm (dla Cladietum marisci)
010 cm dla pozosta ych
U1  (10)  (1) cm lub powy ej 20 cm
(dla Cladietum marisci)
(20)  (1) lub powy ej 10 cm dla
pozosta ych
U2  poni ej (10) cm (dla Cladietum
marisci)
poni ej (20) cm dla pozosta ych
Uwaga: dotyczy poziomu wody w okresie letnim

Niew a ciwe przez
cz
sezonu wegetacyjnego
10 cm poni ej
poziomu torfu na
pocz tku sierpnia

U1
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Zanieczyszczenie
pestycydami

Mechaniczne
zniszczenie

Skala zanieczyszcze (procent zmienionej powierzchni) i rodzaj spowodowanych zmian.
Rodzaj zniszcze i procent zniszczonej
powierzchni

Perspektywy ochrony

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

Dzia alno
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno

Nie stwierdzono
Niewielkie naturalnego pochodzenia
( cie ka zwierz t
kopytnych) nie
wi cej ni 5%
Ochrona
rezerwatowa, brak
mo liwo ci podniesienia poziomu
wody
FV



U1

100%

U2



FV

FV

U1

U1

cz owieka

Wp yw

Opis

110

Stosowanie
pestycydów

C

0

Herbicydy stosowane s do odchwaszczania torowiska kolejowego biegn cego po
nasypie przecinaj cego rezerwat

180

Wypalanie

A



rednio raz na dwa lata szuwar k ociowy
jest podpalany. Ostatnie podpalenie mia o
miejsce w 2005 r.

390

Inna dzia alno górnicza lub wydobywcza

C



Wyrobisko kredy przy cementowni Che m.
torfowiska le y w obr bie leja
Cz
depresyjnego zwi zanego z wyrobiskiem
kredy przy cementowni w Che mie

501

cie ki, szlaki piesze,
szlaki rowerowe

C



Ma o intensywny ruch po cie ce biegn cej po nasypie kolejowym przecinaj cym
rezerwat

622

Turystyka piesza

C

0

Turystyka piesza wzd u cie ki dydaktycznej wytyczonej na nasypie kolejowym

503

Drogi kolejowe

C

0

Pojedyncze tory na nasypie kolejowym

511

Linie elektryczne

C

0

Linia elektryczna biegnie po torfowisku
równolegle do nasypu kolejowego

702

Zanieczyszczenie
powietrza

C

0

Zanieczyszczenia py owe i gazowe z pobliskiej cementowni, znacznie ograniczone po za o eniu urz dze odpylaj cych
w latach dziewi dziesi tych

890

Inne spowodowane
przez cz owieka
zmiany stosunków
wodnych

B



Nasyp kolejowy przegradza torfowisko
i utrudnia odp yw wody z bardziej wilgotnej cz ci wschodniej do zachodniej

976

Szkody wyrz dzane
przez zwierzyn
own

C

0

cie ki wydeptywane w szuwarach k ociowych przez sarny i dziki
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4. Siedliska o podobnej charakterystyce ekologicznej
Zbli on do torfowisk nakredowych charakterystyk ekologiczn posiadaj jedynie torfowiska zasadowe. Zw aszcza szuwar turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii (siedlisko
7210) ma podobne wymagania do szuwaru turzycy Davalla Caricetum davallianae (siedlisko 7230), a w niektórych miejscach w Polsce obydwa siedliska wyst puj obok siebie
w mozaice.

5. Ochrona siedliska przyrodniczego
Najcenniejsze i najwi ksze powierzchnie torfowisk nakredowych podlegaj prawnej
ochronie obszarowej (rezerwaty, parki narodowe). Decyduj cym czynnikiem, od którego
zale y ich w a ciwe funkcjonowanie jest odpowiednie uwilgotnienie (uwodnienie). Zabezpiecza ono siedlisko po rednio przed eutrofizacj (murszenie torfu), ekspansj gatunków niepo danych, zmian struktury gatunkowej i przestrzennej fitocenoz. Dlatego sama
ochrona bierna cz sto jest niewystarczaj ca. Na obszarach prawnie chronionych regulacja
poziomu wody do pewnego stopnia jest mo liwa na przyk ad poprzez zamykanie zastawek
w rowach melioracyjnych. Inn form ochrony czynnej jest okresowe koszenie szuwarów
porastaj cych torfowiska nakredowe. Koszenie powinno by prowadzone nie cz ciej jak
raz na 45 lat z zachowaniem wszelkich regu dotycz cych terminów (listopadmarzec,
podczas mrozów czyli w okresie zlodzenia siedliska) i u ycia sprz tu mechanicznego
(lekki sprz t nie powoduj cy ugniatania pod o a). W przypadku torfowisk przyjeziornych
wskazane jest ponadto przeciwdzia anie eutrofizacji wód poprzez kontrol sposobu gospodarowania w agrocenozach na terenie zlewni.
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