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Obszary/siedliska hydrogeniczne (ujęcie gleboznawcze)

Obszary wodno-błotne (Konwencja Ramsarska)

Mokradła – to ekosystemy podmokłe, stanowiące formę przejściową 
między ekosystemami typowo lądowymi (terrestrycznymi) a 
typowo wodnymi (głębokowodnymi), często usytuowane są na 
ich granicy.

Torfowiska – rodzaj mokradeł, w których aktualnie akumulowany 
jest torf lub był akumulowany w przeszłości.



Źródło: Wetlands, characteristics and boundary. W.M. Lewis Jr. (chair), National Academy of Sciences, 
National Academy Press, Washington, DC, 1995. (zmienione)





W Polsce mokradła zajmują ok. 4,35 mln ha, co stanowi
13,9% powierzchni kraju. Obecnie powierzchnia torfowisk
(„ żywe” z aktualnym procesem torfotwórczym oraz
odwodnione złoża torfowe) w Polsce wynosi 12547 km2,
co stanowi ok. 4% powierzchni kraju. Torfowiska niskie
stanowią 92,35%, przejściowe 3,30%, a wysokie 4,35%
ogólnej powierzchni torfowisk. Szacuje się, że ekosystemy
akumuluj ące torf zajmują powierzchnię ok. 202 tys. ha.
Stanowi to tylko 16,1% ogólnej powierzchni torfowisk
(Dembek i in. 2004; Woda na obszarach wiejskich 2009).





Źródło: Woda na obszarach wiejskich. W. Mioduszewski, W. Dembek (red). MRiRW, IMUZ, Warszawa, Falenty, 2009



Obszary hydrogeniczne uległy w Polsce znacznym
przekształceniom w wyniku prac odwodnieniowych
rozpoczętych na większą skale w połowie XIX wieku.
Obecnie tylko nieznaczna cześć mokradeł zachowała się
w stanie zbliżonym do naturalnego. Stwierdza się ogólne
obniżenie poziomu wody gruntowej zarówno w
mokradłach, jak i na gruntach (siedliskach)
autogenicznych – mineralnych.

Obecny stan antropopresji, nawet bez istotnych zmian
warunków klimatycznych, nie gwarantuje przetrwania
siedlisk wielu gatunkówroślin. Od wielu lat obserwowany
jest proces zubożenia różnorodności biologicznej
i krajobrazowej obszarów mokradłowych.



Renowacja systemu melioracyjnego,
Suwalszczyzna 1993



Zmiany na obszarach hydrogenicznych 
można przewidywać na podstawie:

– analizy paleoekologicznej (wymagań

wodnych subfosylnych zbiorowisk roślinnych);

– procesówzachodzących podczas minionych

(niedawnych) okresówsuszy;

– analizy sytuacji w krajach o ciepłymklimacie.



Przewidywane przekształcenia obszarów wodno-
błotnych pod wpływem zmian klimatycznych:

– zmniejszenie uwodnienia siedlisk i związane z tym nasilenie 
procesu murszenia hydrogenicznych utworów glebowych; 

– pożary złóż tofowych
– nasilenie mineralizacji materii organicznej i uwalniane 

biogenów, co będzie prowadziło do eutrofizacji siedlisk (zanik 
siedlisk oligotroficznych i mezotroficznych); 

– ubywanie materii organicznej (przekształcanie gleb 
organicznych w mineralno-organiczne i mineralne) i związane z 
tym zmiany pokrywy glebowej, a także zmniejszenie zdolności 
retencyjnych zlewni; 

– zanik stanowisk roślin i budowanych przez nie zbiorowisk 
roślinnych; 

– zmiany sukcesyjne (ekspansja bylin azotolubnych, a następnie 
krzewów i drzew), co spowoduje zmiany warunków świetlnych, 
a także wodnych w wyniku wzmożonej ewapotranspiracji;

– wkraczanie gatunków obcych (inwazyjnych), w tym 
azotolubnych i ciepłolubnych.



Torfowisko niskie po pożarze złoża, 1994

Bagno Nietlickie Torfowisko Siódmak



Ocieplenie klimatu to także zmiany warunków
termicznych siedlisk hydrogenicznych. Wyższa
temperatura przy takim samym poziomie wody
oznacza przyspieszenie procesów mineralizacji
materii organicznej, a więc uwalnianie biogenów
i eutrofizację.

Relikty – gatunki rozpowszechnione w dawnych
okresach geologicznych, a obecnie występujące na
pojedynczych, oderwanych od głównego zasięgu
stanowiskach.

Relikty klimatyczne – taksony, których zasięg
zmniejszył się na skutek zmian klimatycznych,
np. wierzba lapońska (Salix lapponum).



Brzoza niska –Betuta humilis
relikt postglacjalny



Gatunki na skraju zasięgu geograficznego
zachowują się często odmiennie niż w
centrum swego zasięgu. Liczne gatunki
roślin torfowiskowych, w tym taksony
zagrożone i rzadkie, w Polsce występują na
skraju swego zasięgu. Są to głównie gatunki
o arktycznym i borealnym typie zasięgu
geograficznego.



Na torfowiskach obserwuje się pojawienie
gatunków obcych (inwazyjnych), które preferują
warunki eutroficzne i ciepły klimat. Ju ż obecnie
można wymienić kilka gatunków, które stwarzają
problemy, np.:
- barszcz Sosnowskiego, 
- niecierpek gruczołowaty, 
- niecierpek pomarańczowy, 
- rzepień włoski, 
- tawuła kutnerowata, 
- uczep amerykański.



Prognozowane zmiany szaty roślinnej

Torfowiska niskie szuwarowe 

Zmniejszy swój udział grupa gatunków 
towarzyszących, zwłaszcza rzadkich. 

Prawdopodobnie zwiększy swój udział szuwar 
mozgowy (Phalaridetum arundinacea).

Zwiększy swój udział szuwar trzciny pospolitej.
Zwiększy swój udział szuwar trzcinowo-
pokrzywowy. 



Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)



Gatunki szuwarowe po 
zmianie stosunków wodnych 

Pokrzywa zwyczajna 
w siedlisku szuwarowym



Turzycowiska – szuwary lądowe

Szuwary turzycy zaostrzonej (Carex gracilis) i turzycy
błotnej (C. acutiformis) wydają się dość odporne na
zmiany poziomu wody. Mogą zająć część powierzchni
osuszonych szuwarów ziemnowodnych oraz innych
turzycowisk o bardziej oligotroficznych wymaganiach
siedliskowych.

Zmniejszy swój udział np. szuwar turzycy dzióbkowatej
(Carex rostrata), a także lądowe szuwary kępowych
turzyc:
- prosowej (Carex paniculata), 
- sztywnej (C. elata), 
- tunikowej (C. appropinquata), 
- darniowej (C. cespitosa). 



Turzyca prosowa - Carex paniculata
w siedlisku źródliskowym



Zmiany reżimu wodnego dotkną także torfowiska niskie
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
(kod 7230) oraz torfowiska nakredowe (kod 7210).
W wyniku zmian warunków wodnych zmniejszy areał
wiele typów łąk i śródlądowych solnisk. Już obecnie są one
niezmiernie rzadkie w Polsce i wymienione w Załączniku I
Dyrektywy Siedliskowej. Natomiast zwiększy swój udział
grupa eutroficznych zbiorowisk łąkowych, ziołorośli, w
tym z udziałembylin azotolubnych, a następnie w wyniku
sukcesji pojawią się zakrzaczenia, w tym z udziałem
gatunków azotolubnych, jak bez czarny (Sambucus nigra).



Kruszczyk błotny (Epipactis palustris), 
obok turzyca żółta (Carex flava)



Bez czarny (Sambucus nigra)
- częsty krzew na murszowiskach



Pływaczowa dolinka 
na torfowisku 
przejściowym

Obniżenia na podłożu 
torfowym – przygiełka biała  
(Rhynchspora alba)

Fot. M. Zalewska



Torfowiska wysokiewydają się pozornie odporne na zmiany klimatu. 
Niestety, faktycznie należą one do najbardziej podatnych na przekształcenia.

Fot. M. Zalewska
Fot. M. Zalewska

Mszar wysokotorfowiskowy            
z modrzewnicą zwyczajną –
Andromeda polifolia

Bór bagienny jako ostatnie stadium sukcesji 
na torfowisku wysokim. Dominuje bagno 
zwyczajne –Ledum palustre



Kopanie stawu na małym śródpolnym torfowisku przejściowym, 2009



Ekspansja krzewów na torfowisku przejściowym jako wynik zmian stosunków wodnych, 2009



Przyczyny szczególnej wrażliwości gatunków 
mokradłowych na zmiany siedliskowe: 

1. Są to przeważnie gatunki stenotopowe, o bardzo wąskiej skali ekologicznej.
2. Określone wymagania wodne (stan uwodnienia, dynamika uwodnienia

w czasie: gatunki namuliskowe, gatunkiźródliskowe).
3. Określone wymaganiaświetlne (wiele gatunków to helofity).
4. Określone wymagania troficzne (wiele to gatunki skąpożywne, lecz są także

minerotroficzne, wapniolubne i halofity).
5. Niektóre gatunki to stenotermy (oligotermy).
6. Niektóre gatunki wymagają fizycznego naruszania (zaburzenia) siedlisk

przez zwierzęta lub inne siły przyrody (np. gatunki namuliskowe: lindern ia
mułowa Lindernia procumbens, rosiczki Drosera sp., ponikło
skąpokwiatoweEleocharis quinqueflora).

7. Współżycie z innymi organizmami (półpasożytnictwo u gnidoszy, mikoryza
u storczykowatych i wrzosowatych).

8. Mała zdolność konkurencyjna (opanowywanie nowych siedlisk).



Przykłady gatunków:

Gatunkiem wymienionym 
w Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej 
jest skalnica torfowiskowa 
(Saxifraga hirculus). 

Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. 2001. R. 
Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. 



Fot. W. Pisarek

Wątlik błotny ( Hammarbya
paludosa) dotychczas
stwierdzony na niespełna
100 stanowiskach w Polsce.
Większość z nich zanikła.
Wykazuje on bardzo wąską
skalę ekologiczną i
fitocenotyczną. Jest rośliną
wybitnie acydofilną, a
jednocześnie
obligatoryjnym hygrofitem
i helofitem.



O lipienniku Loesela
(Liparis loeselii), kolejnym
gatunku zagrożonej flory
torfowisk, w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin
(2001) napisano: „W
rezerwatach chroniących
lipiennik konieczna jest
ochrona czynna. Potrzebne
są również badania z
zakresu biologii i ekologii
gatunku.”

Fot. W. Pisarek



Nadal są aktualne słowa (Dembek W., Pawlaczyk P.,
Sienkiewicz J., Dzierża P. 2004. Obszary wodno-błotne w
Polsce. Ministerstwo Środowiska. Wydawnictwo IMUZ,
Falenty):
„Bez kompleksowej ochrony obszarówwodno-błotnych
nie mamy szans na zachowanie różnorodności
biologicznej Polski, a tym samym na wywiązanie się z
obligatoryjnych dla Polski wymogów międzynarodowych:
Konwencji o różnorodności biologicznej oraz Dyrektyw
Unii Europejskiej: Siedliskowej i Ptasiej.” (…) „Ochrona
obszarów wodno-błotnych w obliczu trudno
przewidywalnych zmian klimatycznych jest działaniem
‘wysokiego ryzyka’. Mimo to, a może właśnie dlatego,
musimy chronić praktycznie wszystkie obszary wodno-
błotne, aby udało się zachować w dobrym stanie
przynajmniej niektóre z nich”.



1. Zachowanie i/lub odtworzenie właściwych warunków 
wodnych:

• Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Ramowa 
Dyrektywa Wodna.

• Powszechny przegląd stanu systemów melioracyjnych pod 
kątem ich celowości.

• Modyfikacja siedlisk przez bobry (konflikty, eutrofizacja, 
monitoring).

• Programy małej retencji.
• Renaturyzacja mokradeł, w tym torfowisk.

2. Zachowanie warunków siedliskowych (świetlnych i innych):
• Czynna ochrona (koszenie, usuwanie krzewów i drzew).

Potrzeby działań w celu zachowania 
bioróżnorodności na obszarach wodno-błotnych



3. Potrzeby badań naukowych:
• Badania nad reakcją gatunków roślin na zmieniające się 

warunki siedliskowe na transekcie północ-południe Europy.
• Badania nad ekologią gatunków na skraju zasięgu.
• Status gatunków reliktowych pod kątem możliwości ich 

migracji.
• Regeneracja siedlisk przy braku diaspor.
• Zmiany zasięgu (migracje) przy niedostatku siedlisk.
• Gatunki inwazyjne.
• Inwentaryzacja, tworzenie baz danych.
• Monitoring gatunków i siedlisk.
• Reintrodukcja gatunków.



Dziękuj ę za uwagę

Wielosił błękitny ( Polemonium coeruleum)


