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Mokrad∏a a torfowiska

Kilka s∏ów o mokrad∏ach
Wyraz „mokrad∏a” pochodzi od s∏owa „mokry”. Nazwa ta zwiàzana jest ze sta∏à obecnoÊcià wo-

dy na mokrad∏ach, które sà terenami przejÊciowymi mi´dzy ekosystemami1 wodnymi i làdowymi.
Mamy zatem na myÊli miejsca, gdzie poziom wody gruntowej znajduje si´ p∏ytko pod powierzch-
nià ziemi, a czasem, np. po intensywnych deszczach, podnosi si´ na tyle, ˝e sà one zalewane.

Mokrad∏a wyst´pujà najcz´Êciej w pobli˝u rzek i zbiorników wodnych. Sà to wi´c np.: za-
rastajàce jeziora i starorzecza2, rozlewiska w dolinach rzek, torfowiska3, miejsca wyp∏ywu wód
podziemnych. Z pewnoÊcià w Twojej okolicy jest wiele takich miejsc. W przesz∏oÊci by∏o ich
jeszcze wi´cej: zabagnienia sà nieod∏àcznym elementem polodowcowego krajobrazu Polski.
Potoczne nazwy miejsc podmok∏ych to m. in. b∏ota, bagna, moczary, topieliska, topiele, biele,
grz´zawiska, chrapy. Od tych i innych s∏ów oznaczajàcych b∏oto lub mokrad∏o pochodzi wie-
le nazw miejscowoÊci, np. Podbiel – od bieli, Karwieƒskie B∏ota, czy Potop. Takie wsie lub
miasta znajdujà si´ na pewno równie˝ w Twojej okolicy. To, ˝e w Polsce jest wiele miejscowo-
Êci, których nazwy wywodzà si´ od którejÊ z potocznych nazw mokrade∏, poÊrednio Êwiadczy
o tym, ˝e w przesz∏oÊci takie ekosystemy by∏y bardziej rozpowszechnione na terenie naszego
kraju. Niestety w minionym stuleciu du˝a cz´Êç mokrade∏ zosta∏a osuszona, po to, aby mo˝na
je by∏o wykorzystaç w rolnictwie i zamieniç w pola uprawne, ∏àki lub pastwiska. Obecnie nie
zniszczone przez cz∏owieka mokrad∏a wyst´pujà ju˝ bardzo rzadko i zas∏ugujà na ochron´. ˚y-
jàce na nich roÊliny i zwierz´ta sà równie˝ coraz rzadsze, wiele z nich jest zagro˝onych wygi-
ni´ciem. O tym, jakie sà to organizmy i jak przystosowa∏y si´ do specyficznych warunków pa-
nujàcych na mokrad∏ach, dowiecie si´ z nast´pnych rozdzia∏ów. 

Lodowiec
W dawnych czasach, zanim jeszcze na tereny

dzisiejszej Polski przybyli ludzie, klimat Ziemi wie-
lokrotnie si´ och∏adza∏. W okresach ch∏odniej-
szych Êrednia temperatura roczna wynosi∏a -4°C
(o ok. 10°C mniej ni˝ obecnie). W takich warun-
kach lodowiec, pokrywajàcy obecnie rejon biegu-
na pó∏nocnego, zwi´ksza∏ swój zasi´g i pokrywa∏
ca∏à pó∏nocnà cz´Êç Polski, a podczas najsilniej-
szego zlodowacenia – prawie ca∏à jej powierzch-
ni´ (patrz mapka). By∏ to lodowiec z rodzaju tych,
które zajmujà dziÊ wn´trze Antarktydy i Grenlan-
dii: gruboÊç warstwy lodu dochodzi∏a nawet do
3 km! Ostatni lodowiec stopnia∏ na terenach Pol-
ski oko∏o 10 000 lat temu.
1 ekosystem – uk∏ad ekologiczny, sk∏adajàcy si´ ze Êrodowiska nieo˝ywionego (ska∏y, woda) oraz bytujà-

cych w nim organizmów ˝ywych
2 starorzecze – jezioro powsta∏e w odci´tym zakolu rzeki
3 dok∏adne wyjaÊnienie, co to jest torfowisko, znajdziesz w dalszej cz´Êci rozdzia∏u
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Lodowiec znacznie zmieni∏ ukszta∏towanie powierzchni ziemi. Sprawi∏, ˝e jej rzeêba sta∏a
si´ bardzo urozmaicona. Powsta∏y liczne pasma wzgórz, wzniesienia morenowe oraz piaszczy-
ste równiny – sandry. Woda z topiàcego si´ lodu tworzy∏a ogromne rzeki (kilkadziesiàt razy
wi´ksze od dzisiejszych rzek), które wyrzeêbi∏y bardzo szerokie doliny. W licznych, wi´kszych
zag∏´bieniach terenu powsta∏y jeziora, wype∏nione wodà z topniejàcego lodu. P∏ytsze zag∏´-
bienia, w których stale utrzymywa∏a si´ wilgoç, jako pierwsze zasiedlane by∏y przez roÊlinnoÊç
torfowiskowà. Gdy w wielkich polodowcowych rzekach ubywa∏o stopniowo wody i stawa∏y
si´ one podobne do wspó∏czesnych rzek, ich szerokie kiedyÊ koryta stawa∏y si´ terenami ba-
giennymi. Wkracza∏y tam roÊliny torfowiskowe4 i zaczyna∏y powstawaç torfowiska. Z czasem
coraz p∏ytsze stawa∏y si´ tak˝e mniejsze jeziora. Na ich brzegi równie˝ wkroczy∏a roÊlinnoÊç
torfowiskowa: torfowiska zacz´∏y zarastaç otwartà niegdyÊ toƒ wodnà jezior.

Gdzie powstajà torfowiska?
Torfowiska powstajà w miejscach podmok∏ych, w ch∏odnym klimacie. Bardzo du˝y udzia∏

torfowisk w powierzchni terenu ma wi´c pó∏nocna cz´Êç Europy, Azji i Ameryki Pó∏nocnej.

Jak powstaje torf?
Torfowiska sà szczególnymi mokrad∏ami. Tworzà si´ w miejscach, gdzie woda gromadzi

si´, ale nie odp∏ywa, lub jej odp∏yw jest ograniczony. Dzi´ki ciàg∏emu podtopieniu, roÊliny po-
rastajàce torfowiska, obumierajàc jesienià, bardzo powoli ulegajà rozk∏adowi i pozostajà przez
setki lat prawie nieroz∏o˝one. Dzieje si´ tak, bo do ich rozk∏adu niezb´dny jest tlen,
a w nasyconej wodzà glebie na torfowiskach, jego niewielka iloÊç jest bardzo szybko zu˝ywa-
na przez ˝yjàce tam organizmy. Poza tym w niskich temperaturach i przy sta∏ej obecnoÊci wo-
dy bakterie i grzyby, rozk∏adajàce obumar∏e roÊliny, sà ma∏o aktywne. Niedobory tlenu i niska
aktywnoÊç organizmów rozk∏adajàcych materi´ organicznà5 powodujà, ˝e nie ulegajàce roz-
k∏adowi, przyrastajàce co roku kolejne warstwy masy roÊlinnej tworzà pok∏ad torfu. 

Odk∏adanie si´ kolejnych warstw torfu powoduje, ˝e torfowisko ca∏y czas „roÊnie”. Torfo-
wiska sà wi´c „˝ywymi” tworami przyrody, funkcjonujàcymi jako ca∏oÊç i ciàgle si´ zmieniajà-
cymi. Pod∏o˝e torfowe odgrywa w nich wa˝nà rol´, np. zatrzymuje wod´, przyczyniajàc si´ do
utrzymania wysokiej wilgotnoÊci torfowiska. 

Czy wiesz, ˝e... W torfie konserwacji ulegajà nie tylko roÊliny, ale tak˝e zwierz´ta, a na-
wet porzucone przez cz∏owieka przedmioty: ∏odzie, narz´dzia rolnicze. Dzi´ki temu wiele
torfowisk to „˝ywe muzea”, w których naukowcy znajdujà szczàtki, z których mo˝emy si´
dowiedzieç, jakie organizmy wyst´powa∏y na Ziemi tysiàce lat temu, a tak˝e jak ˝yli nasi
przodkowie.

Czy wiesz, ˝e... W zale˝noÊci od rodzaju torfowiska warstwa torfu przyrasta od
0,40 mm (torfowiska niskie) do ok. 1 mm (torfowiska wysokie) na rok. 

4 o roÊlinach torfowiskowych dowiesz si´ wi´cej z nast´pnego rozdzia∏u
5 materia organiczna – obumar∏e szczàtki roÊlin i zwierzàt



Rodzaje torfowisk
Rodzaj powstajàcego torfowiska zale˝y od rzeêby terenu oraz iloÊci zwiàzków pokarmo-

wych, czyli ˝yznoÊci zasilajàcych je wód.
Wodami o najmniejszej ˝y-

znoÊci sà wody opadowe. Tor-
fowiska zasilane przez nie
tworzà si´ zazwyczaj na ubo-
gim pod∏o˝u mineralnym,
czyli piaszczystym, na dziale
wodnym, czyli obszarze, do
którego nie sp∏ywajà wody
z okolicznych terenów (zo-
bacz rysunek). Torfowiska te
nie majà kontaktu z wodami
podziemnymi: zgromadzona
w nich woda pochodzi tylko
z opadów. Takie torfowiska
nazywa si´ torfowiskami wy-
sokimi. Sà one zasiedlane
przez szczególne mchy – tor-
fowce. Utworzony z nich torf
torfowcowy dzia∏a jak gàbka
ch∏onàca wod´.

Torfowiska majàce kon-
takt z wodami podziemnymi
nazywa si´ torfowiskami ni-
skimi. Sà one ˝yêniejsze od
torfowisk wysokich. Wynika
to z tego, ˝e wody podziemne
zawierajà wi´cej substancji
od˝ywczych dla roÊlin ni˝ wo-
dy opadowe, bowiem wyp∏u-
kujà z ziemi zwiàzki chemicz-
ne, m. in. takie, które sà póê-
niej wykorzystywane przez
roÊliny. Torfowiska niskie wy-
st´pujà najcz´Êciej w dolinach
rzek, nad jeziorami, w okoli-
cach êródliskowych6. Na ta-
kich torfowiskach nie przewa˝ajà ju˝ torfowce, ale mchy w∏aÊciwe i turzyce, o których do-
wiesz si´ wi´cej z nast´pnego rozdzia∏u. Tworzony przez nie torf to torf mechowiskowy lub
turzycowy.
6 êródlisko – obszar obfitego wyp∏ywu wód podziemnych

5
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W miejscach, do których sp∏ywa niewielka iloÊç ˝yznych wód podziemnych, a w których
gromadzi si´ du˝o wód opadowych, tworzà si´ torfowiska przejÊciowe. Tworzy je zarów-
no torf utworzony z torfowców, jak i innych gatunków roÊlin torfotwórczych, np. turzyc.

Czy wiesz, ˝e... W Polsce torfowiska zajmujà powierzchni´ oko∏o 1,3 miliona hekta-
rów, czyli oko∏o 4% powierzchni Polski. 89% powierzchni zajmowanej w Polsce przez tor-
fowiska, zajmujà torfowiska niskie. Torfowiska wysokie stanowià tylko nieca∏e 6,5% tej po-
wierzchni, a pozosta∏a cz´Êç to torfowiska przejÊciowe. 

Po co osusza si´ torfowiska i jakie sà tego efekty?
Osuszyç mokrad∏o jest wbrew pozorom bardzo ∏atwo. Wiemy, ˝e jest to teren „nasiàkni´-

ty wodà”, której odp∏yw jest utrudniony. Aby t´ wod´ z niego odprowadziç, wystarczy umo˝-
liwiç jej odp∏yw. Wykopanie rowu melioracyjnego dzia∏a jak wyciàgni´cie korka z wanny: wo-
da odp∏ywa „sztucznym korytem” wprost do najbli˝szej rzeki lub potoku. 

Odwadniajàc torfowisko cz∏owiek sprawia, ˝e zamiast wody do torfu dostaje si´ powietrze,
a wraz z nim – tlen. Powoduje to bardzo szybki rozk∏ad z∏o˝a torfowego: widoczne do tej pory nie-
roz∏o˝one fragmenty roÊlin stajà si´ coraz mniej odró˝nialne od reszty materii, która jest bardziej
zbita i jednolita, traci te˝ w∏aÊciwoÊci ch∏oni´cia wody. Na krótki czas uwalniane sà substancje od-
˝ywcze, umo˝liwiajàce szybki rozwój roÊlin. Proces rozk∏adu torfu nazywa si´ murszeniem, a w je-
go wyniku powstaje mursz. Im wi´cej wody odprowadzi si´ z torfowiska, tym grubsza warstwa tor-
fu ulega murszeniu. Zmursza∏e torfowisko, w odró˝nieniu od „˝ywego”, ju˝ nie „roÊnie”. Mursz
zbija si´ w cieƒszà, bardziej ubità warstw´ py∏u, którego cz´Êç jest rozwiewana przez wiatr. W wy-
niku osiadania torfowiska i rozwiewania zmursza∏ego torfu, zanika ono w tempie ok. 3 cm na rok.

Odwodnione, czyli zmeliorowane torfowisko, do tej pory ubogie w dost´pne dla roÊlin
sk∏adniki pokarmowe, staje si´ w stosunkowo nied∏ugim czasie bardzo ̋ yzne. Wystarczy kilka lat,
aby z ubogiego torfowiska, poroÊni´tego przez specjalnie przystosowane do ˝ycia na mokra-
d∏ach roÊliny, powsta∏a ∏àka, zasiedlona przez zupe∏nie inne organizmy. Taka sytuacja nie utrzy-
muje si´ jednak d∏ugo. Uwolnione substancje sà tylko w niewielkiej cz´Êci pobierane przez ro-
Êliny, które nie mogà w tak krótkim czasie przyswoiç du˝ej iloÊci zwiàzków pokarmowych. Pozo-
sta∏a cz´Êç tych zwiàzków, wraz z wodami podziemnymi, odp∏ywa do rzek. Przesuszone torfowi-
sko staje si´ wtedy bezu˝yteczne, a zmienione w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a uniemo˝liwiajà ponowne
osiedlenie si´ na nim roÊlin torfowiskowych, nawet po ponownym nawodnieniu terenu. 

W dawnych czasach ludzie wykorzystywali torf jako materia∏ opa∏owy. Je˝eli szybko si´ go
wysuszy, znajdujàce si´ w nim, dobrze ubite i nieroz∏o˝one szczàtki roÊlin, palà si´ du˝o d∏u-
˝ej i dajà du˝o wi´cej ciep∏a ni˝ Êwie˝e drewno. Obecnie jednak innymi metodami ni˝ przed
laty, nadal wydobywa si´ torf. Nie jest on ju˝ wykorzystywany do ogrzewania domów, jest na-
tomiast powszechnie stosowany np. w ogrodnictwie. Ze wzgl´du na to, ˝e z torfu
pochodzàcego z torfowisk niskich w krótkim czasie jest uwalniana du˝a iloÊç substancji od-
˝ywczych dla roÊlin, jest on cz´sto wydobywany i sprzedawany jako ziemia ogrodnicza. Wy-
starczy jego niewielka iloÊç, aby na krótki czas u˝yêniç trawnik czy ogródek przydomowy. Torf
wydobywany z torfowisk niskich bardzo szybko si´ rozk∏ada, wi´c aby ten efekt si´ utrzyma∏,
trzeba ciàgle dodawaç nowe jego porcje. Wydobycie du˝ej iloÊci takiej „ziemi ogrodniczej”
unicestwia niekiedy ogromne obszary torfowisk.
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Czy torfowiska sà przydatne cz∏owiekowi?
Wykorzystanie torfowisk do wydobycia torfu czy przekszta∏canie ich w tereny rolnicze nie

tylko niszczy same torfowiska, ale tak˝e krajobraz. Tereny podmok∏e pe∏nià w przyrodzie wa˝-
ne funkcje, których wartoÊç cz´sto trudno przeliczyç na korzyÊci finansowe. Wiesz ju˝, ˝e tor-
fowiska zatrzymujà, czyli retencjonujà, du˝à iloÊç wody. Wiosnà, kiedy topniejà Êniegi, po-
ziom wody na torfowisku znacznie si´ podwy˝sza. Woda, zwiàzana ca∏à zim´ w postaci Ênie-
gu, zamiast sp∏ywaç wprost do rzeki, na d∏ugo zatrzymywana jest na podmok∏ym terenie,
z którego bardzo wolno odp∏ywa przez ca∏e lato. Zapobiega to gwa∏townemu wzbieraniu rzek
w okresie wiosennym. Im wi´cej mokrade∏ znajduje si´ na obszarze, z którego woda sp∏ywa
do rzeki, tym mniejsze jest niebezpieczeƒstwo powodzi. Torfowiska chronià równie˝ okolic´
przed suszà. To, ˝e woda jest d∏ugo zatrzymywana na podmok∏ym terenie i bardzo wolno
z niego odp∏ywa przez ca∏e lato, sprawia, ˝e nawet przy du˝ych upa∏ach, w okolicy torfowisk
rzadziej zdarza si´ susza. O tym, jak chroniç mokrad∏a, dowiecie si´ z ostatniego rozdzia∏u.

Z torfowiskami za pan brat

Spotkanie 1. Gdzie one mogà byç...
W których z ni˝ej wymienionych miejsc mogà tworzyç si´ torfowiska (je˝eli potrafisz, za-

znacz, czy b´dà to torfowiska niskie czy wysokie):
tak/nie JeÊli tak, to jakie?

1. staw rybny
2. odci´te zakole rzeki
3. zag∏´bienie na dziale wodnym
4. ka∏u˝a na drodze
5. êródlisko
6. zbocze doliny rzecznej

Z tekstu dowiedzia∏eÊ si´, gdzie najcz´Êciej wyst´pujà torfowiska. Korzystajàc z klimatycznej i po-
litycznej mapy Europy wymieƒ paƒstwa, które majà najlepsze warunki do tworzenia si´ torfowisk.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

Spotkanie 2. Jak je nazywamy?
a) Spróbuj znaleêç jak najwi´cej wyrazów oznaczajàcych mokrad∏o ponad te, o których prze-

czyta∏eÊ w tekÊcie. 
b) Zastanów si´, czy sà w Twojej okolicy miejscowoÊci, których nazwy pochodzà od otaczajà-

cych je bagien i podmok∏oÊci. 
Pos∏u˝ si´ mapà fizycznà Twojej okolicy.
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Spotkanie 3. Ile mogà mieç lat...
Warstwa torfu ma 2,1 m. W jakim wieku jest torfowisko a) niskie b) wysokie o takim z∏o˝u?
Miejsce na obliczenia:

Odpowiedê: a)............... b)........... 
Jak szybko ta warstwa torfu ulegnie zmurszeniu w przypadku ca∏kowitego osuszenia tor-

fowiska?
Miejsce na obliczenia:. 

Odpowiedê:....................................................... 

Spotkanie 4. Torf w moim domu
W jaki sposób ogrzewane jest Twoje mieszkanie? Zapytaj Rodziców lub Dziadków, jak

ogrzewali oni kiedyÊ swoje domy. Czym palili w piecach? Czy by∏ to torf? Je˝eli tak, dowiedz
si´, jak wydobywa∏o si´ kiedyÊ torf i jak przygotowywa∏o si´ go do spalenia. 

Czy dzisiaj Twoi rodzice wykorzystujà do czegoÊ torf? JeÊli tak, to skàd go biorà? Czy oso-
ba, która go sprzedaje, ma specjalne pozwolenie na jego wydobycie?

Mchy, turzyce, rosiczki... – czyli  co roÊnie na torfowiskach

Gdy wiesz ju˝, co to sà torfowiska i gdzie ich szukaç, przyjrzyjmy si´ bli˝ej roÊlinom, któ-
re mo˝na na nich spotkaç. 

Czy zastanawia∏eÊ si´ kiedyÊ nad tym, czy roÊliny rosnàce na torfowiskach ró˝nià si´ czymÊ od
innych roÊlin? Mo˝e zwróci∏eÊ uwag´, ˝e wiele roÊlin, które mo˝esz znaleêç na torfowisku, nie ro-
Ênie nigdzie indziej? Czy umiesz nazwaç te roÊliny? Czy wiesz co sprawia, ˝e mogà one rosnàç na
takim, wydawa∏oby si´, niegoÊcinnym, podmok∏ym terenie? A dlaczego nie rosnà w innych miej-
scach? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i kilka innych pytaƒ dotyczàcych roÊlin torfowiskowych. 

Na torfowiskach panujà szczególne warunki. Dla wielu roÊlin jest tam za mokro, a dla wie-
lu jest za ma∏o zwiàzków pokarmowych. W zwiàzku z tym, ˝e sà to warunki specyficzne, tylko
cz´Êç gatunków zdo∏a∏a si´ do nich przystosowaç. Sà to roÊliny, którym nie przeszkadza du˝a
wilgotnoÊç i niska ˝yznoÊç, ale wi´kszoÊç z nich nie przetrwa∏aby w innych warunkach. Wiele
z nich to gatunki rzadkie i chronione. 

Jakie roÊliny sà najliczniejsze na torfowiskach?
RoÊlinami budujàcymi torfowiska sà mi´dzy innymi mchy. Mo˝na je podzieliç na dwie gru-

py: mchy w∏aÊciwe oraz torfowce. Ró˝nice mi´dzy tymi dwiema grupami mchów sà pokazane
na rysunku. Trudno je pomyliç. Mchy w∏aÊciwe mo˝na spotkaç nie tylko na torfowiskach ale
równie˝ w lesie, na ∏àce, na trawniku w parku, czy nawet na kamieniu lub murze. Natomiast
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torfowce rosnà tylko na torfowiskach (zwróç uwag´
na zbie˝noÊç nazw!). Cz´Êciej mo˝na je spotkaç na
torfowiskach wysokich, gdzie tworzà charakterystycz-
ny dla tego rodzaju torfowisk, zwarty, mi´kki „dy-
wan”. Sà jednak te˝ takie gatunki torfowców, które ro-
snà na torfowiskach niskich i przejÊciowych. 

Torf na torfowiskach wysokich powstaje g∏ównie
z torfowców. Rosnà one stale. Dolna cz´Êç ich ∏ody˝-
ki stopniowo obumiera, tworzàc z up∏ywem lat coraz
grubszy pok∏ad torfu. 

Torfowce sà bardzo dobrze przystosowane do
wch∏aniania i magazynowania wody. Ich warstwa
dzia∏a jak nasiàkni´ta wodà „gàbka”. Mogà wch∏onàç
nawet do 20 razy tyle wody ile same wa˝à po wysu-
szeniu. Torfowce pobierajà wod´ dzi´ki si∏om ssà-
cym, które wytwarzajà si´ w ich ∏ody˝kach. Si∏y te sà
tak du˝e, ˝e torfowce mogà zasysaç wod´ na wyso-
koÊç nawet kilkudziesi´ciu centymetrów. Dlatego
bardzo grube „dywany” utworzone z torfowców, wy-
niesione znacznie ponad poziom wód gruntowych,
sà wilgotne a˝ po sam szczyt. Torfowce gromadzà
wod´ w specjalnych komórkach wodnych. Nie majà ˝adnych struktur chroniàcych je przed
wysychaniem. ˚yjà tylko dzi´ki sta∏emu wysyceniu ich komórek wodà, dlatego nie mogà prze-
trwaç poza terenami podmok∏ymi.

Drugà wa˝nà grupà roÊlin torfowiskowych sà turzyce. Sà one podobne do traw, jednak gdy
przyjrzeç si´ im bli˝ej mo˝na dostrzec szczegó∏y, które wyraênie ró˝nià od siebie te dwie gru-
py roÊlin. Ró˝nice te sà przedstawione na rysunku. Trawy spotkamy cz´Êciej na suchszych ∏à-
kach zaÊ turzyce najliczniej wyst´pujà na torfowiskach i innych mokrad∏ach. Z wyglàdu turzy-
cowisko przypomina do pewnego stopnia trawiastà ∏àk´. Turzy-
ce zajmujà najwi´ksze przestrzenie na torfowiskach niskich, choç
na torfowiskach wysokich spotkamy je równie˝. Turzyce sà g∏ów-
nà grupà roÊlin, z których powstaje torf na torfowiskach niskich.

mech w∏aÊciwytorfowiec

trawa turzyca

kwiaty 
obup∏ciowe

kwiaty m´skie

kwiaty ˝eƒskie

∏odyga w przekroju
okràg∏a

∏odyga w przekroju
trójkàtna

kolanka nie ma kolanek
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Turzyce mogà rosnàç nawet, gdy sà cz´Êciowo podtopione. Niektóre
z nich rosnà na wysokich k´pach, utworzonych z p´dów obumar∏ych
w poprzednich latach. Gdy poziom wody na torfowisku jest ni˝szy,
k´py niektórych turzyc wyglàdajà, jakby ros∏y na wysokich kolum-
nach. Gdy poziom wody si´ podnosi, owe „kolumny” zanurzajà si´
w wodzie, co sprawia wra˝enie, jakby ros∏y na „wyspach”. 

Trzecià charakterystycznà grupà roÊlin torfowiskowych, której
przedstawicieli mo˝na spotkaç zarówno na torfowiskach niskich
i przejÊciowych, jak i wysokich, sà we∏nianki. Na pierwszy rzut oka
przypominajà one trawy lub turzyce, jednak podczas owocowania sà
nie do pomylenia z tymi dwiema grupami roÊlin. Kwiaty we∏nianek
po przekwitni´ciu wyrastajà w g´sty p´k we∏nistobia∏ych w∏osków
(stàd nazwa), widocznych z daleka w postaci k´pek bia∏ego puchu. 

Na torfowiskach mogà rosnàç równie˝ drzewa i krzewy. Na
torfowiskach wysokich cz´sto mo˝na spotkaç niskie, skar∏owacia∏e
sosny. To, ˝e sà ma∏e, nie musi oznaczaç, ˝e sà m∏ode. Ich wyglàd
wynika z tego, ˝e na ubogim w sk∏adniki od˝ywcze torfowisku ro-

snà one bardzo powoli. Na torfowisku wysokim mo˝e si´ w odpowiednich warunkach rozwi-
nàç z czasem podmok∏y sosnowy las – bór bagienny. Na torfowiskach niskich rosnà wierzby
i brzozy, zaÊ z czasem mo˝e tam powstaç bagienny las brzozowy (brzezina bagienna) lub olcho-
wy (ols). Je˝eli nie chcesz zmoczyç butów idàc przez ols, musisz uwa˝nie skakaç z k´py na k´-
p´, gdy˝ w zag∏´bieniach mi´dzy nimi stoi woda. K´py sà zbudowane przez korzenie olchy,
które nie mogà rosnàç jeÊli sà podtopione przez wod´, dlatego wytwarzajà z korzeni coÊ, co
przypomina rusztowanie, na którym wspierajà si´ pnie. Dzi´ki temu nie sà one zanurzone
w wodzie. Na tym rusztowaniu, mi´dzy korzeniami olchy, osadza si´ ziemia i z czasem osiedla-

jà si´ ró˝ne roÊliny. Powstajà „niby-wyspy” w podmok∏ym lesie. 

Czy na torfowiskach rosnà jakieÊ rzadkie roÊliny?
Torfowiska sà miejscem, gdzie mo˝na spotkaç kilka gatunków

storczyków. Choç storczyki dziko rosnàce w Polsce nie sà okaza∏e,
ich rozwijajàce si´ wiosnà kwiaty dodajà torfowiskom barw. Sà to,
zale˝nie od gatunku storczyka, odcienie barwy ró˝owej, ˝ó∏tej, bia-
∏ej. RoÊliny te spotkamy g∏ównie na torfowiskach niskich.

Storczyki ˝yjà w symbiozie7 z grzybami. Grzyb pomaga storczy-
kowi w pobieraniu z pod∏o˝a zwiàzków pokarmowych, których
na torfowisku jest bardzo niewiele. W zamian za to ˝yje on w bez-
poÊrednim sàsiedztwie korzeni roÊliny, gdzie nie musi konkuro-
waç z innymi gatunkami grzybów. Wspó∏˝ycie mi´dzy storczykiem
i grzybem jest bardzo silne: z okreÊlonym gatunkiem storczyka
mo˝e ˝yç w symbiozie tylko jeden gatunek grzyba. 

Wszystkie storczyki sà obj´te w Polsce ochronà Êcis∏à. 

7 symbioza – wspó∏˝ycie dwóch organizmów, w którym wspó∏pracujà one ze sobà na tyle silnie, ˝e oddziel-
nie nie mog∏yby ˝yç
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W Polsce torfowiska cechujà si´ stosunkowo
ch∏odnym mikroklimatem8. Jest to zwiàzane z ich du-
˝à wilgotnoÊcià. Nasiàkni´te wodà pod∏o˝e nagrzewa
si´ latem wolniej ni˝ suchsze tereny. W zwiàzku z tym
na torfowiskach mo˝liwe by∏o przetrwanie gatunków
roÊlin, zwiàzanych z zimnym klimatem, które rozpo-
wszechnione by∏y szeroko przed tysiàcami lat, kiedy
teren du˝ej cz´Êci Polski pokryty by∏ lodem. 

Jednym z takich gatunków jest brzoza niska.
W odró˝nieniu od innych naszych brzóz nie jest
ona drzewem, lecz niskim krzewem. Brzoza niska roÊnie g∏ównie na torfowiskach niskich
i przejÊciowych. Jest w Polsce bardzo rzadka – wpisano jà do Polskiej Czerwonej Ksi´gi RoÊlin
i obj´to ochronà Êcis∏à. O tym, jak jà chroniç, dowiesz si´ z ostatniego rozdzia∏u.

Kolejna grupa ciekawych i rzadkich roÊlin torfowiskowych to roÊliny mi´so˝erne. Dodat-
kowe êród∏o substancji od˝ywczych stanowià dla nich ∏apane i trawione owady. RoÊliny owa-
do˝erne mogà wi´c ˝yç na siedliskach ubogich w substancje od˝ywcze, jakimi sà torfowiska. 

Przedstawicielami roÊlin mi´so˝ernych w Pol-
sce sà m. in. rosiczki. Do chwytania owadów s∏u-
˝à im liÊcie, poroÊni´te na brzegach w∏oskami, na
koƒcach których gromadzà si´ kropelki lepkiej wy-
dzieliny. Gdy owad usiàdzie na takim liÊciu, wszyst-
kie jego w∏oski zginajà si´ u podstawy w kierunku
Êrodka blaszki liÊciowej, przykrywajàc go. Trawie-
nie owada trwa od jednego do kilku dni. Potem
liÊç rozprostowuje si´, a na koƒcach w∏osków po-
nownie gromadzi si´ lepki p∏yn. 

Wszystkie rosiczki sà obj´te w Polsce ochronà Êcis∏à.

Czy któreÊ z roÊlin torfowiskowych 
sà wykorzystywane przez cz∏owieka?

Na torfowisku mo˝emy znaleêç roÊliny jadalne, lecznicze, a tak˝e w inny sposób wykorzy-
stywane przez cz∏owieka. 

Jednà z takich roÊlin jest krzewinka – bagno zwy-
czajne. RoÊnie ono g∏ównie w borach bagiennych,
porastajàcych torfowiska wysokie. Jest u˝ywane przez
ludzi jako Êrodek przeciw molom, które odstrasza sil-
ny zapach bagna. Niestety Êcinanie ga∏àzek bagna bar-
dzo niszczy te krzewinki. Dlatego bagno zosta∏o  ob-
j´te ochronà cz´Êciowà, aby je Êcinaç lub zrywaç trze-
ba uzyskaç specjalne pozwolenie. 

8 mikroklimat – klimat charakterystyczny dla niewielkiego obszaru, np. torfowiska, doliny, góry.
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Bobrek trójlistkowy to inna u˝yteczna dla cz∏owieka roÊlina, która zosta∏a obj´ta ochro-
nà cz´Êciowà. Jego liÊcie z wyglàdu przypominajà liÊcie koniczyny, z tym, ˝e sà od nich kilka
razy wi´ksze. Bobrek roÊnie g∏ównie na torfowiskach niskich. Jest roÊlinà leczniczà. LiÊcie bo-
brka majà bardzo gorzki smak, zawierajà substancje, które zwi´kszajà wydzielanie soków tra-
wiennych. Sà wi´c u˝ywane jako Êrodek pobudzajàcy apetyt. 

Jadalne, smaczne owoce majà dwa gatunki krzewinek cz´sto wyst´pujàce na torfowiskach.
Sà to: ˝urawina b∏otna i bo-
rówka bagienna. 

˚urawina roÊnie na tor-
fowiskach wysokich i przej-
Êciowych. Owoce ˝urawiny
dojrzewajà zwykle we wrze-
Êniu. Dojrza∏e owoce sà
ciemno czerwone, soczyste
i bardzo kwaÊne. Sà bardzo
zdrowe. Zawierajà du˝o wi-
taminy C – niektórzy nazy-
wajà ˝urawin´ „polskà cy-
trynà”. ˚urawina zawiera
pektyny, które majà w∏aÊci-
woÊci galaretujàce, dlatego
Êwietnie nadaje si´ do przy-
rzàdzania kisielu, d˝emów
i konfitur. 

Borówka bagienna, zwana inaczej ∏ochynià albo pijanicà, roÊnie g∏ównie w borach ba-
giennych. Jej ludowa nazwa wzi´∏a si´ stàd, ˝e ludzie zbierajàcy jej owoce, majà cz´sto bóle
i zawroty g∏owy. Okaza∏o si´ jednak, ˝e to nie borówki majà odurzajàce dzia∏anie. Razem z ∏o-
chynià cz´sto roÊnie bagno – i to jego olejki eteryczne, unoszàce si´ w powietrzu majà szko-
dliwe dla cz∏owieka w∏aÊciwoÊci. Owoce ∏ochyni sà jadalne i zdrowe. Zawierajà nawet wi´cej
witamin ni˝ czarne jagody.

KLUCZ DO OZNACZANIA BORÓWEK

owoce czerwone

roÊnie na[
torfowiskach

˝urawinaJ
b∏otna

borówkaJ
brusznica

borówkaJ
bagienna

borówkaJ
czarna =J
czarna jagoda

roÊnie w[
suchych lasach

owoce w Êrodku[
bia∏e, roÊnie na[
torfowiskach

owoce w Êrodku[
ciemne

owoce granatowe
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Widz´ i rozpoznaj´

Spostrze˝enie 1. Widz´ co tu roÊnie, wi´c wiem, jakie to torfowisko
Wybra∏eÊ si´ na wycieczk´ i po drodze mijasz dwa torfowiska. Na ka˝dym z nich rosnà troch´ in-

ne roÊliny. Nie musisz znaç wszystkich z nich. Wystarczy, ˝e znasz kilka charakterystycznych gatun-
ków. Przyjrzyj si´ i powiedz, które z napotkanych torfowisk to torfowisko niskie, a które wysokie.

ró˝ne gatunki turzyc-licznie torfowce-licznie
mchy miejscami turzyce
bobrek trójlistkowy bagnica torfowa
we∏nianka wàskolistna we∏nianka pochwowata
firletka poszarpana ˝urawina b∏otna
kuku∏ka krwista borówka bagienna
rosiczka d∏ugolistna rosiczka okràg∏olistna
trzcina miejscami kar∏owate sosny
miejscami krzewy wierzb i inne roÊliny...
pojedyncze brzozy
i inne roÊliny...

1. Torfowisko ............................. 2. Torfowisko ............................. 

Spostrze˝enie 2. Podobne, a jednak inne...
Poszukaj latem na torfowisku we∏nianek. Naucz si´ je rozró˝niaç. U˝yj poni˝szego klucza

do oznaczania we∏nianek

Spostrze˝enie 3. Kolorowe (zadanie dla dociekliwych)
Je˝eli mieszkasz w pobli˝u torfowiska lub podmok∏ej ∏àki, przeprowadê obserwacje kolo-

rów, w jakie „ubierajà si´” one od wiosny do jesieni. Obserwacje notuj co 2 tygodnie w tabeli: 

data Przewa˝ajàca barwa kwiatów Inne barwy

Moja we∏nianka

Ogonki, na których zawieszone 
sà p´czki w∏osków, sà szorstkie w dotyku 

˝ we∏nianka szerokolistna

Ogonki, na których, zawieszone 
sà p´czki w∏osków, sà g∏adkie w dotyku

˝ we∏nianka wàskolistna 

Na ka˝dej ∏odydze tylko jeden 
p´czek we∏nistych w∏osków
˝ we∏nianka pochwowata

Na ka˝dej ∏odydze kilka p´czków
we∏nistych w∏osków
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Zwierz´ta bagien i torfowisk 
– czyli troch´ o naszych braciach mniejszych

Zdecydowana wi´kszoÊç terenów podmok∏ych w Polsce to prawdziwy ziemski raj dla wie-
lu gatunków zwierzàt. Wynika to przede wszystkim z du˝ego zró˝nicowania krajobrazu oma-
wianych terenów. Konsekwencjà zró˝nicowania Êrodowiska jest obecnoÊç wielu gatunków
zwierzàt (przede wszystkim ptaków), które znajdujà tu dogodne warunki do ˝ycia i rozwoju.
Torfowisko zapewnia swoim sta∏ym mieszkaƒcom nie tylko wiele bezpiecznych miejsc do za-
∏o˝enia gniazda czy wykopania nory, ale jest tak˝e ogromnà sto∏ówkà, w której ka˝dy znajdzie
coÊ dla siebie. Wiele torfowisk to bardzo wa˝ne miejsca odpoczynku dla licznych gatunków
ptaków nie przebywajàcych tam stale, np. dzikich g´si. Zatrzymujà si´ one na podmok∏ych te-
renach podczas swoich corocznych w´drówek, aby nabraç si∏ do dalszej, d∏ugiej drogi. Przyj-
rzyjmy si´ bli˝ej mieszkaƒcom terenów bagiennych, zwracajàc szczególnà uwag´ na ich przy-
stosowania do ˝ycia w ich „bagiennym Êwiecie”.

Ptaki...
Grupà zwierzàt, które najbardziej zwracajà uwag´ na torfowiskach, sà ptaki. Sà to zarów-

no gatunki l´gowe9, jak i takie, które przebywajà tu tylko w celu posilenia si´ lub odpoczynku. 

Najbardziej charakterystyczni przedstawiciele ptasiego Êwiata torfowisk nale˝à do rodzi-
ny bekasowatych. Na terenach ∏àkowych z wysokà roÊlinnoÊcià zielnà, które dodatkowo mo-
gà byç okresowo bàdê stale zalane wodà, jednym z wa˝nych przystosowaƒ, u∏atwiajàcych prze-
˝ycie, jest wykszta∏cenie d∏ugiego dzioba. U jednych gatunków jest on d∏ugi i prosty (rycyk,
kszyk), a u innych znowu mo˝e byç zagi´ty (kulik wielki). Dzi´ki niemu ptaki te mogà skutecz-
nie wyszukiwaç bezkr´gowce, cz´sto w mulistym i grzàskim pod∏o˝u. Zastanawia Was byç mo-
˝e to, w jaki sposób ptaki te, nie widzàc swoich ofiar ukrytych dobrze w mule, mogà je chwy-
taç. Otó˝ odpowiedê le˝y na samym czubku ich dzioba, gdzie znajdujà si´ cia∏ka dotykowe.

Ptak wk∏adajàc dziób w muliste pod∏o˝e potrafi wy-
czuç najmniejsze nawet drgania spowodowane ru-
chem bezkr´gowców. Lokalizacja ofiary odbywa si´
bardzo szybko, po czym najcz´Êciej koƒczy si´ zje-
dzeniem nieszcz´Ênika. Ten sposób poszukiwania
pokarmu w ornitologii10 nazywany jest sondowa-
niem (ptak u˝ywa swojego dzioba jak sondy). Trze-
cià bardzo istotnà cechà tej grupy ptaków sà d∏ugie

koƒczyny dolne zaopatrzone w d∏ugie palce stóp. Zapewniajà one ptakom swobod´ porusza-
nia si´ i polowania nawet w nieco g∏´bszej wodzie. Ci´˝ar cia∏a ptaka rozk∏adany jest na d∏u-
gie palce, co zapobiega g∏´bokiemu zapadaniu si´ w grzàski mu∏.

Nie wszyscy przedstawiciele bekasowatych posiadajà opisane wy˝ej cechy. Wyjàtkiem w tej
rodzinie sà biegusy (nazwa pochodzi od ich szybkiego poruszania si´), których dzioby i nogi

9 gatunki l´gowe – te gatunki, które na danym obszarze budujà gniazdo, znoszà w nim jaja i wysiadujà je,
a po wykluciu si´ pisklàt opiekujà si´ nimi, bàdê te˝ nie

10 ornitologia – nauka o ptakach

Rycyk Brodziec Biegus
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sà stosunkowo krótkie, co zwiàzane jest cz´Êciowo ze zdobywaniem pokarmu w nieco innym
Êrodowisku (np. wybrze˝a morskie). Podczas corocznych w´drówek setki tysi´cy tych ptaków
˝erujà razem wzd∏u˝ wybrze˝y morskich bàdê wi´kszych rzek. Choç szukajà tego samego po-
karmu (bezkr´gowce ukryte w mule) nie przeszkadzajà sobie nawzajem, gdy˝ „gatunki krót-
kodziobe” szukajà go tu˝ pod powierzchnià, natomiast „d∏ugodziobe” mogà sobie pozwoliç
na o wiele g∏´bszà penetracj´ pod∏o˝a. 

Zapraszamy Was teraz na spotkanie z trzema ciekawymi przedstawicielami rodziny beka-
sowatych zwiàzanymi z torfowiskami.

– Nazywam si´ kulik wielki i jestem najwi´kszym przedstawi-
cielem rodziny bekasowatych w Polsce. Mojà najbardziej charakte-
rystycznà cechà, dzi´ki której z ∏atwoÊcià mnie rozpoznacie, jest
d∏ugi zakrzywiony do do∏u dziób oraz znaczne rozmiary – d∏ugoÊç
nawet do 70 cm, a rozpi´toÊç skrzyde∏ – do 110 cm. Moje upierze-
nie jest szaro-bràzowe z czarnymi, pod∏u˝nymi kreseczkami, co
skutecznie pozwala mi si´ maskowaç w krajobrazie ∏àki. W ca∏ej
Polsce jest nas obecnie oko∏o 700 par. Pami´taj prosz´, ˝e jestem
gatunkiem chronionym i niestety wpisanym ju˝ do Polskiej Czer-
wonej Ksi´gi Zwierzàt11.

– Witajcie, jestem kszyk! Moja nazwa bardzo cz´sto wyst´puje w Waszych szkolnych dyk-
tandach i, z tego co wiem, sprawia Wam zawsze du˝o k∏opotu. Wzi´∏a si´ ona od mojego g∏o-
su, który wydaj´ po raptownym poderwaniu si´ z ziemi np. gdy mnie przestraszycie. Spróbuj-
cie szybko powiedzieç moje imi´, a dowiecie si´, jak brzmi mój g∏os. Jestem kuzynem kulika
wielkiego, du˝o od niego mniejszym. W przeciwieƒstwie do niego mam krótkie nogi i d∏ugi,
ale za to prosty dziób. Musz´ si´ Wam czymÊ jeszcze pochwaliç. Otó˝ ca∏a rodzina bekasowa-
tych zawdzi´cza swà nazw´ w∏aÊnie mnie. Podczas lotu godowego moje wibrujàce zewn´trz-
ne sterówki (pióra w ogonie) wydajà charakterystyczny dêwi´k nazywany „beczeniem”.

– Pozdrawia Was hrabia ptasiego Êwiata – batalion. Mój prze-
pi´kny strój godowy, który noszà w naszym gatunku tylko samce,
jest niepowtarzalny i oryginalny – tak jak linie papilarne na Wa-
szych palcach. Moja druga nazwa to bojownik. Wzi´∏a si´ ona od
licznych bójek, które my, samce batalionów, prowadzimy podczas
godów, broniàc swojego terytorium. Walki te przypominajà za-
czepki kogutów domowych i sà dla nas niegroêne. Bardzo charak-
terystycznà cechà tych walk jest fakt, ˝e prowadzimy je w ca∏kowi-
tym milczeniu.

Z innych „d∏ugonogich” ptaków ˝yjàcych na torfowiskach warto wymieniç chocia˝by tak
powszechnego w naszym polskim krajobrazie bociana bia∏ego i o wiele rzadszego bociana
11 Polska Czerwona Ksi´ga Zwierzàt – ksià˝ka, do której wpisane sà zwierz´ta zagro˝one na terenie Polski
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czarnego nazywanego inaczej hajstrà. Gnieêdzi si´ on w otaczajàcych torfowisko olsach12. Na
torfowiskach mo˝na spotkaç tak˝e czaple: najpospolitszà czapl´ siwà oraz np. bàczka. Bà-
czek to nasza najmniejsza europejska czapla, gnie˝d˝àca si´ w rozleg∏ych pasach trzcinowisk.
W razie niebezpieczeƒstwa przybiera postaw´ ochronnà wyciàgajàc si´ maksymalnie w gór´
i ko∏yszàc si´ razem z wiatrem, udaje trzcin´. Ciekawostkà jest równie˝ to, ˝e g∏os godowy
samca przypomina do z∏udzenia szczekanie psa.

W´drujàc wiosnà o Êwicie po torfowisku mo˝emy byç s∏u-
chaczami przepi´knego koncertu. SpoÊród niezliczonych pta-
sich chórów wybijaç si´ b´dzie donoÊny, a przy tym niezwykle
melodyjny g∏os – cz´sto wydawany w duecie. Dodatkowo,
pi´kne Êpiewy po∏àczone sà z przemyÊlanym uk∏adem tanecz-
nym wykonywanym na bagiennej scenie zas∏oni´tej kurtynà
mg∏y. Ci niezwykli artyÊci ptasiego Êwiata to ˝urawie, a ich g∏o-
sy nazywane sà klangorem.

Podczas spacerów po podmok∏ych, torfowych ∏àkach spo-
tkamy równie˝ bardzo pospolite i wrzaskliwe czajki i rycyki.

Tajemniczym, bardzo ju˝ rzadkim, mieszkaƒcem bagien
jest derkacz – ptak nale˝àcy do rodziny chruÊcieli. Ten nie-
du˝y, sprawnie przemykajàcy wÊród traw, ptak jest jednym

z bardziej zagro˝onych wygini´ciem gatunków w Europie. Jak wi´kszoÊç chruÊcieli, prowadzi
on bardzo skryty tryb ˝ycia, a obecnoÊç jego naj∏atwiej stwierdziç po charakterystycznym g∏o-
sie, którym samce bronià rodzinnego terytorium. Spróbujcie wziàç grzebieƒ: wykonujàc szyb-
kie ruchy paznokciem po jego z´bach, dowiecie si´ jaki g∏os wydaje ten ptak.

Tereny otwarte, takie jak rozleg∏e torfowiska niskie, to bardzo atrakcyjne miejsce polowaƒ
dla myÊliwych ptasiego Êwiata – ptaków drapie˝nych. Wykorzystujàc swoje wyostrzone zmy-
s∏y wzroku i s∏uchu po∏àczone z mocnym, zakrzywionym dziobem oraz ostrymi szponami sie-
jà postrach wÊród gryzoni i mniejszych ptaków. Dodatkowà cechà wielu gatunków skrzydla-
tych ∏owców jest wrodzony spryt i zwinnoÊç oraz specyficzne metody polowaƒ.

Pospolicie wyst´pujàcy na terenach podmok∏ych myszo∏ów zwyczajny stosuje najcz´Êciej po-
lowanie z tzw. zasiadki. Siedzàc na drzewie bàdê paliku ogrodzenia uwa˝nie obserwuje okolic´, co
jakiÊ czas zmieniajàc punkt obserwacyjny. Dzi´ki wspania∏emu wzrokowi myszo∏owy potrafià zo-
baczyç w trawie obiekt o d∏ugoÊci 2,5 centymetra z odleg∏oÊci nawet 100 metrów! Bez problemu
dostrzegajà zwierz´ wielkoÊci zajàca z dystansu 3 kilometrów, podczas gdy cz∏owiek spostrzeg∏by
je z nieca∏ego kilometra. Fenomen ten wynika z tego, ˝e na 1 mm2 siatkówki ich oczu znajduje si´
oko∏o 1 miliona komórek receptorów wzroku, czyli cztery razy wi´cej ni˝ u cz∏owieka.

Sta∏ym bywalcem torfowisk jest tak˝e b∏otniak stawowy. Patroluje on okolic´ lecàc nisko nad
ziemià i uk∏ada wtedy skrzyd∏a w charakterystycznà dla tej grupy ptaków liter´ V (patrz zdj´cie).
W ten sposób poszukuje on swojego g∏ównego pokarmu, jakim sà m∏ode ptaki, gryzonie bàdê p∏a-
12 o olsach czyta∏eÊ ju˝ zapewne w poprzednim rozdziale
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zy. Nie pogardzi równie˝ wi´kszymi owadami czy jajkami innych ptaków. O wiele rzadziej na pod-
mok∏ych ∏àkach pojawiajà si´ dwa pozosta∏e gatunki b∏otniaków: ∏àkowy i zbo˝owy. Ten ostatni
ze wzgl´du na bardzo niskà liczebnoÊç zosta∏ wpisany do Polskiej Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt. 

Tu˝ po zapadni´ciu zmroku na ∏owy wyruszajà mistrzowie bezszelestnego lotu wyspecja-
lizowani w metodzie nas∏uchu – to sowy, prawdziwe „ptasie duchy”. Przyroda obdarzy∏a je
szeregiem cech, dzi´ki którym tak dobrze radzà sobie podczas nocnych ∏owów. Cichy lot za-
pewniajà specjalnie postrz´pione lotki, a szlara13 umo˝liwia efektywniejsze skupianie fal
dêwi´kowych. Najistotniejszym zmys∏em u tych ptaków jest s∏uch. Niewiarygodne, ˝e potrafià
one us∏yszeç poruszajàcà si´ w trawie mysz z odleg∏oÊci nawet 23 metrów, a Was prze∏ykajà-
cych Êlin´ us∏yszà ju˝ z 8 metrów! Dodatkowà cechà umo˝liwiajàcà im sprawne polowanie jest
umiej´tnoÊç obracania g∏owy a˝ o 270 stopni!

Prawdziwà rzadkoÊcià w tej grupie ptaków jest sowa b∏otna, wpisana do Polskiej Czerwo-
nej Ksi´gi Zwierzàt. W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci naszych sów gnieêdzi si´ ona na ziemi
wÊród traw, najcz´Êciej pod krzewami. Co ciekawe, jest to sowa bar-
dziej aktywna za dnia, a nie po zmroku. Poluje najcz´Êciej rano i wie-
czorem. 

Podobnà aktywnoÊç wykazuje inna sowa – pójdêka. Gnieêdzi si´
ona w starych, dziuplastych wierzbach. Jej nazwa wzi´∏a si´ od cha-
rakterystycznego, przenikliwego zawo∏ania, które w przybli˝eniu
mo˝na przet∏umaczyç jako „puijç”. 

Warto wspomnieç jeszcze o jednym bardzo nieapetycznym zwy-
czaju sów. Otó˝ po∏ykajà one swoje ofiary w ca∏oÊci. W zwiàzku z tym
wszystkie nie strawione cz´Êci ich cia∏ jak: koÊci, pazury, w∏osy czy
pióra, sowa zwraca przez otwór g´bowy w postaci tzw. wypluwki. Ba-
danie zawartoÊci wyplówek informuje nas o diecie tych ptaków, czy-
li co i w jakiej iloÊci zjadajà. 

Torfowiska zamieszkuje pewna grupa ptaków, która zadziwia swo-
im niezwyk∏ym zwyczajem, a nawet mo˝e niektórych nim zaszokowaç.
Te ptaki to dzierzby. Najcz´stsze sà dwa gatunki dzierzb: gàsiorek i nie-
co wi´kszy srokosz. Ptaki te majà w zwyczaju gromadziç upolowane
gryzonie, owady, mniejsze p∏azy czy gady nabijajà na kolce bàdê ciernie
krzewów rosnàcych na ich terytorium (zdj´cie obok). W ten oto nieco
brutalny sposób powstajà swoiste mi´sne spi˝arnie, dzi´ki którym
dzierzby majà zapewniony ciàg∏y, choç nie zawsze Êwie˝y posi∏ek.

... i inne zwierzaki
Ptaki to oczywiÊcie nie jedyni mieszkaƒcy bagien. DoÊç licznà grup´ ˝yjàcych na bagnach

zwierzàt stanowià ssaki. Najwi´kszym ich przedstawicielem, zamieszkujàcym lasy otaczajàce
torfowiska i cz´sto je odwiedzajàcym, jest ∏oÊ. Jest to najwi´kszy przedstawiciel rodziny jele-

13 szlara – wieniec sztywniejszych, zwykle inaczej zabarwionych piór, koliÊcie lub sercowato otaczajàcych
dziób i oczy sów. Sprawia to wra˝enie jakby sowy mia∏y twarz.
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niowatych w Europie. Doros∏e samce, czyli byki, mogà wa˝yç nawet do pó∏ tony. D∏ugie nogi
∏osia oraz rozchylajàce si´ racice pozwalajà mu chodziç po grzàskich terenach. Warto dodaç,
˝e jest on tak˝e Êwietnym p∏ywakiem, mogàcym przep∏ynàç dystans nawet 18 km! Co roku
wraz z nastaniem wiosny ka˝demu bykowi wyrasta nowe poro˝e. Jest mu ono potrzebne pod-
czas ewentualnych potyczek z innymi bykami na jesiennych godach, zwanych bukowiskiem. 

Okolice torfowisk sà te˝ ch´tnie zamieszkiwane przez bobry. Sà to najwi´ksze gryzonie, jakie
mo˝na spotkaç w Polsce. Za pomocà mocnych przednich z´bów – siekaczy – Êcinajà one nieraz
ca∏e drzewa, aby dostaç si´ do rosnàcych na ich czubku smacznych, m∏odych ga∏àzek. Niezjedzo-
ne ga∏´zie s∏u˝à im do budowy podwodnych gniazd – ˝eremi, dla niewprawnego obserwatora
wyglàdajàcych jak sterta ga∏´zi usypana na brzegu rzeki, oraz tam bobrowych. Te ostatnie powo-
dujà podniesienie poziomu wody na odcinku rzeki znajdujàcym si´ powy˝ej bobrowej budowli,
co cz´sto prowadzi do zalewania terenów po∏o˝onych nad rzekà. Z tego powodu bobry bardzo
d∏ugo uwa˝ane by∏y za szkodniki i zosta∏y prawie ca∏kowicie wyt´pione przez cz∏owieka.
O ogromnym sukcesie ochrony tego zwierz´cia w Polsce dowiesz si´ z nast´pnego rozdzia∏u.

Bardzo cz´sto na podmok∏ych ∏àkach mo˝na spotkaç sarny. Gromadzà si´ one najcz´Êciej
w niewielkie grupki zwane fachowo rudlami. Innà grupà ssaków, b´dàcych sta∏ymi bywalcami
takich terenów, sà dziki. Przychodzà one w poszukiwaniu wartoÊciowych i smacznych k∏àczy,
bulw i korzeni roÊlin oraz p´draków, a nawet gryzoni. Najcz´stszym Êladem ich obecnoÊci jest
powywracana na du˝ych powierzchniach darƒ. Takie miejsca nazywa si´ buchtowiskiem.

MyÊliwym,  cz´sto polujàcym na gryzonie czy ptactwo na torfowiskach, jest lis. Pami´taç
trzeba, ˝e lisy mogà byç nosicielami wÊcieklizny, nie nale˝y wi´c pod ˝adnym pozorem zbli˝aç
si´ do dziwnie zachowujàcego si´ i nie uciekajàcego lisa.

Poza ptakami i ssakami na torfowiskach mo˝na tak˝e spotkaç gady i p∏azy. Niedost´pne, rzad-
ko odwiedzane przez cz∏owieka, bagna zamieszkuje ˝ó∏w b∏otny. Jest to zwierz´ zmiennociepl-
ne14, aby utrzymaç odpowiednio wysokà temperatur´ cia∏a musi on wygrzewaç si´ na s∏oƒcu,
a gdy jest za goràco – zanurza si´ w wodzie. Wiosnà, gdy woda jest jeszcze zimna, sp´dza on za-
tem ca∏e dnie na brzegach zbiorników wodnych, wystajàcych z wody k∏odach lub wysepkach, la-
tem zaÊ gdy jest cieplej, wychodzi z wody tylko wczeÊnie rano i po po∏udniu. Jego jaskrawo˝ó∏to
nakrapiana g∏owa idealnie stapia si´ z taflà wody, pokrytà rz´sà wodnà. Mi´dzy innymi dlatego,
ale g∏ównie ze wzgl´du na du˝à p∏ochliwoÊç ˝ó∏wi, napotkanie tych zwierzàt w naturze wymaga
du˝ej cierpliwoÊci, spostrzegawczoÊci i znajomoÊci ich zwyczajów. ˚ó∏w b∏otny jest gatunkiem
bardzo rzadkim, obj´tym w Polsce ochronà i wpisanym do Polskiej Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt.

Torfowiska sà bardzo wa˝nymi miejscami rozmna˝ania si´ p∏azów. Podobnie jak ˝ó∏w b∏ot-
ny sà to zwierz´ta zmiennocieplne, ich aktywnoÊç zale˝y wi´c w du˝ej mierze od temperatury
otoczenia. Na wiosn´, w okresie pory godowej i sk∏adania jaj, wszyscy przedstawiciele tej grupy
zwierzàt przebywajà w wodzie. Ich jaja, zwane skrzekiem, otoczone sà galaretowatà otoczkà,
spe∏niajàcà rol´ ochronnà i od˝ywczà dla zarodków. Samica sk∏ada skrzek w p∏ytkiej, stojàcej wo-
dzie. Wykluwajàce si´ z nich larwy u ˝ab i kumaków znacznie ró˝nià si´ od osobników doro-
s∏ych. Sà to, z pewnoÊcià dobrze Wam znane, kijanki. Z wyglàdu przypominajà one ma∏e rybki.
Wszystkie p∏azy sà drapie˝nikami: od˝ywiajà si´ g∏ównie owadami, ale obserwowano szczegól-
nie du˝e okazy niektórych ˝ab, polujàce na Êwie˝o wyklute kacz´ta, a tak˝e ryby i myszy!
14 zwierz´ta zmiennocieplne – zwierz´ta nie majàce zdolnoÊci regulowania ciep∏oty swego cia∏a
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Najliczniejszà grupà zwierzàt zamieszkujàcych bagna sà bezkr´gowce. Najlepiej znanymi Ci ich
przedstawicielami sà niewàtpliwie komary. Na terenach podmok∏ych sà one szczególnie liczne,
gdy˝ tu, w p∏ytkiej, stojàcej wodzie, ˝yjà ich larwy, które dopiero po ok. trzech tygodniach przeobra-
˝ajà si´ w poczwarki, a nast´pnie w znane Ci doros∏e osobniki. Dotkliwe kàsanie samic komarów
i wysysanie przez nie krwi zwierzàt kr´gowych jest kluczowe dla rozwoju znoszonych przez nie jaj.
Dzi´ki substancjom od˝ywczym znajdujàcym si´ w krwi zarodek mo˝e si´ prawid∏owo rozwijaç do
czasu, gdy wykluje si´ z niego larwa. Skutkiem tego, ˝e sà one na terenach podmok∏ych tak liczne,
komary stanowià g∏ówne êród∏o pokarmu wa˝ek, ˝ab i niektórych gatunków ptaków, a ich ˝yjàce
w wodzie larwy – tak˝e ryb. Mimo i˝ ich dokuczliwe kàsanie nie nasuwa takiej myÊli, warto wi´c pa-
mi´taç, ˝e obecnoÊç komarów nie jest bez znaczenia dla funkcjonowania ca∏ego ekosystemu. 

Jednymi z najbardziej rzucajàcych si´ w oczy owadów spotykanych na bagnach sà wa˝ki. Ze
wzgl´du na bogate ubarwienie i metaliczny po∏ysk uznawane sà za prawdziwe latajàce klejnoty.
Pod tà niepozornà szatà kryjà si´ jednak bardzo skuteczni myÊliwi. ˚ycie wa˝ek ÊciÊle zwiàzane
jest z wodà – przeci´tna wa˝ka sp´dza wi´kszoÊç swego ˝ycia pod jej powierzchnià. Doros∏e sk∏a-
dajà jaja do wody, a z jaj wykluwajà si´ larwy. Larwy
˝yjà nawet przez dwa lata, siejàc postrach wÊród in-
nych zwierzàt zamieszkujàcych pod wodà. Najwi´k-
sze larwy wa˝ek mogà polowaç nawet na ma∏e ryby.
G∏ównym sk∏adnikiem diety wa˝ek sà komary: ̋ yjàce
pod wodà larwy wa˝ek polujà na larwy komarów,
a doros∏e wa˝ki ˝ywià si´ doros∏ymi komarami. Wa˝-
ki sà niezwykle sprawnymi lotnikami. Majà dwie pa-
ry skrzyde∏, którymi mogà pos∏ugiwaç si´ niezale˝-
nie, co pozwala im na wykonywanie ostrych zwro-
tów, latanie do ty∏u i unoszenie si´ w zupe∏nym bez-
ruchu. Najszybsze z wa˝ek mogà lataç z pr´dkoÊcià przekraczajàcà 50 km/h! Te niezwyk∏e umie-
j´tnoÊci sprawiajà, ˝e chwytanie innych owadów w locie nie sprawia im najmniejszych trudnoÊci.
Wa˝ki muszà jednak uwa˝aç, ˝eby samemu nie daç si´ z∏apaç, bo stanowià ∏akomy kàsek dla pta-
ków i ˝ab. 

Niewàtpliwie najpi´kniejszymi przedstawicielami bezkr´gowców na torfowiskach sà moty-
le. Cykl ˝yciowy wielu gatunków motyli jest nieod∏àcznie zwiàzany z tymi terenami, a konkret-
nie – z roÊlinami torfowiskowymi oraz gatunkami mrówek, które ˝yjà tylko na terenach pod-
mok∏ych. Takimi motylami sà np. modraszki. Samica modraszka sk∏ada jaja do nierozwini´-
tych jeszcze kwiatów roÊliny ˝ywicielskiej. Wykluwajà si´ z nich larwy, które ˝ywià si´ wn´-
trzem kwiatu. Gdy w kwiecie skoƒczy si´ pokarm, larwa modraszka spada na ziemi´. Tu na-
potyka jà ma∏a czerwona mrówka – wÊcieklica, i zabiera ze sobà do mrowiska. Larwa modrasz-
ka pachnie bardzo podobnie do larw mrówek, dlatego razem z nimi jest w mrowisku karmio-
na przez doros∏e robotnice. Niektóre larwy modraszków nawet zjadajà rozwijajàce si´ obok
nich larwy mrówek. Gdy sà ju˝ odpowiednio rozwini´te, opuszczajà mrowisko i przepoczwar-
czajà si´ w doros∏ego motyla. Przedstawiciele modraszków, których mo˝na spotkaç na podmo-
k∏ych ∏àkach w Polsce, to np. modraszek telejus, modraszek alkon i modraszek nausitous. Dwa
pierwsze to wielkie rzadkoÊci i gatunki ginàce w skali ca∏ej Europy. 
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Twoje wyprawy w Êwiat przyrody

Wyprawa 1. Przewodnik po ciele ∏osia
Zapraszamy na wycieczk´ po ciele ∏osia – ˝yczymy mi∏ej zabawy! Przed Tobà nie∏atwe za-

danie. Spróbuj dopasowaç cz´Êci cia∏a ∏osia do nazw, których u˝ywajà myÊliwi.

1. uszy
2. nogi
3. ogon
4. wymiona
5. oczy
6. nozdrza (nos)

Wyprawa 2. Od ptaków do ssaków
Zabieramy: lornetk´, przewodnik, 
kanapki i wyruszamy na wycieczk´ 
do ptasiego Êwiata. 
Na pewno dowiemy si´ czegoÊ nowego! 
Wystarczy rozwiàzaç krzy˝ówk´.

1. ˚urawi Êpiew.
2. Gatunek ptaka, od którego pochodzi 

nazwa rodziny bekasowatych.
3. Ptak, którego g∏os mo˝esz naÊladowaç, 

przeciàgajàc paznokciem po z´bach grzebienia.
4. Jedna z dzierzb.
5. Inna nazwa bataliona.
6. Bagienny ptak z d∏ugim, zakrzywionym dziobem.
7. Ludowa nazwa „leÊnego bociana”.
8. Ptak, który szczeka jak pies.
9. Specyficzny rodzaj poszukiwania pokarmu wykorzystywany 

przez przedstawicieli bekasowatych.

∏y˝ki

Êwiece

chrapy

grz´zy

badyle

kwiat
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Miejsce na has∏o:
..........................................................................................................................................
Spróbuj wyjaÊniç, co oznacza to s∏owo? (Je˝eli nie wiesz, skorzystaj np. z encyklopedii.)

..........................................................................................................................................

Czy pami´tasz podobne okreÊlenie, które pojawi∏o si´ w rozdziale o zwierz´tach Ca∏owania? 
Jakie to s∏owo?

..........................................................................................................................................

Wyprawa 3. Wehiku∏ czasu
Poczuj si´ przez chwil´ jak pierwszy cz∏owiek. Mo˝esz nazywaç zwierz´ta na nowo, tak jak-

byÊ by∏ ich odkrywcà. A mo˝e przyjdzie Ci do g∏owy wi´cej ni˝ jedna nazwa? Postaraj si´ w ka˝-
dej nowej nazwie zwierz´cia zilustrowaç jakàÊ jego cech´ lub zachowanie. Przypomnij sobie
na przyk∏ad rodzin´ bekasowatych („beczenie” kszyka).

Jak byÊ nazwa∏ (a)?
Bociana bia∏ego: ...............................................................
Bataliona: ...............................................................
˚urawia: ............................................................... 
Lisa: ............................................................... 

Wyprawa 4. W chowanego
Jako poszukiwacz-odkrywca spróbuj znaleêç ukryte zwierz´ta (i nie tylko). Odnalezione

wykreÊlaj, a pozosta∏e litery utworzà dziobate has∏o. Uwaga: wszystkie kierunki poruszania si´
dozwolone. Mi∏ej przygody!

T D E R K A C Z
O A R A L Z S K
O W A ˚ K A A B
R L Â O ¸ K K ¸
K Y S U è L S O
I I C D K S Z T
Z W J Y I I Y N
D Ó E L K L K I
P K S O W A I A
! K E Z C Ñ B K
S T E R Ó W K I

HAS¸O: .........................................................................
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Wyprawa 5. Poszukiwany... Poszukiwana...
Na oddzielnej kartce stwórz list goƒczy jednego z omówionych gatunków. Uwzgl´dnij rysopis,

Êrodowisko ˝ycia, ciekawe, charakterystyczne zachowania, znaki szczególne, przyczyn´ „bycia po-
szukiwanym” itp. Je˝eli chcesz mo˝esz zamieÊciç podobizn´ poszukiwanego (portret pami´ciowy).

Wyprawa 6. Rogate zadanie dla dociekliwych
Czy wiesz, czym ró˝ni si´ poro˝e od rogów? Czy umiesz wymieniç gatunki zwierzàt, które

majà poro˝e i te, które noszà rogi? Najlepsze miejsce na krótkà notatk´:

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Wyprawa 7. 
Czy jesteÊ dobrym obserwatorem? Spróbuj zaobserwowaç w pobli˝u Twojej szko∏y, lub

w okolicach Twojego domu lub w czasie spaceru czy wycieczki jak najwi´cej gatunków pta-
ków. Postaraj si´ ustaliç liczb´ osobników ka˝dego gatunku. Swoje obserwacje mo˝esz zano-
towaç w podobnej tabeli:

Nazwa gatunku Liczba osobników
bocian bia∏y
sroka

Uwaga! Nie zapomnij napisaç daty obserwacji i jej miejsca. 

Wyprawa 8. Klasowa Ksi´ga Zwierzàt Zagro˝onych
Czy wiesz, dlaczego powsta∏a Polska Czerwona Ksi´ga Zwierzàt? Na osobnej kartce, wypisz

z tekstu nazwy gatunków wpisanych do niej zwierzàt, które znajdujà si´ w tej ksià˝eczce. Za-
mieÊç te˝ opis wyglàdu wymienionych gatunków, przyczyny, dla których sà one zagro˝one
oraz, je˝eli jest to mo˝liwe, równie˝ zdj´cie lub rysunek tego zwierz´cia.

gatunek opis wyglàdu zdj´cie/rysunek przyczyna zagro˝enia
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Chroƒmy mokrad∏a!

Torfowiska i cz∏owiek – krótka historia wzajemnego sàsiedztwa
Wszystkie torfowiska na poczàtku swego istnienia by∏y otwarte, bezleÊne. Jednak w naszej

strefie klimatycznej otwarte ekosystemy w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci nie mogà utrzymywaç si´
stale. Na ich miejsce stopniowo wkracza las, który jest tu stabilnym, naturalnym zbiorowiskiem.
Tak dzieje si´ równie˝ na torfowiskach. Z biegiem czasu zarastajà one drzewami. Jest to proces
naturalny, jednak od poczàtków powstawania torfowiska, do czasu wyroÊni´cia na jego terenie
bagiennego lasu, musi up∏ynàç wiele tysi´cy lat. Du˝a cz´Êç naszych torfowisk osiàgn´∏a ju˝
dawno taki wiek, w którym powinien porastaç je las, a jednak pozostajà nadal terenami otwar-
tymi. Dlaczego? ˚eby lepiej zrozumieç przyczyn´ tego zjawiska, cofnijmy si´ do czasów, kiedy
w Europie pojawi∏ si´ cz∏owiek. Wówczas prawie ca∏y obszar Polski, równie˝ du˝e przestrzenie
torfowisk, porasta∏y rozleg∏e puszcze. Tereny otwarte ograniczone by∏y do polan w ich obr´bie.
Polany takie mog∏y si´ tworzyç na przyk∏ad na skutek po˝aru, przewrócenia drzew przez wia-
try, czy ich podtopienia przez powodzie (np. wywo∏ane przez bobry). Na ÊródleÊnych polanach
pas∏y si´ bardzo liczne wówczas ∏osie, jelenie, sarny i inne dzikie zwierz´ta, dzi´ki czemu te nie-
wielkie obszary pozostawa∏y bezleÊne. Cz∏owiek, przybywszy na tereny obecnej Polski, zaczà∏
wycinaç kolejne fragmenty puszcz, aby za∏o˝yç na ich miejscu swoje osady. Wycià∏ te˝ ogromne
powierzchnie lasów, by na ich miejscu powsta∏y
∏àki, pastwiska i pola uprawne. Jako ∏àki i pastwi-
ska cz∏owiek wykorzystywa∏ równie˝ torfowiska.
Przez wieki u˝ytkowa∏ te tereny w ustalony, po-
wtarzajàcy si´ w tym samym rytmie co roku, spo-
sób, nie dopuszczajàc do powrotu lasu. Na sku-
tek tego w tradycyjnym krajobrazie rolniczym
powsta∏y i utrzymywa∏y si´ tereny otwarte. Do-
godne Êrodowisko ˝ycia na ∏àkach i pastwi-
skach znalaz∏y roÊliny i zwierz´ta, które przed
wiekami wyst´powa∏y tylko na polanach w obr´-
bie puszcz. Teraz mog∏y zajàç wi´ksze obszary.
Coroczna dzia∏alnoÊç cz∏owieka, taka jak kosze-
nie i wypas, sprzyja∏a im, gdy˝ powstrzymywa∏a rozwijanie si´ na tych terenach lasu, w którym
nie mog∏yby przetrwaç. Wykszta∏ci∏y si´ ekosystemy, które mogà utrzymaç si´ jedynie wtedy,
gdy gospodaruje na nich cz∏owiek. Tego typu ekosystemy noszà nazw´ pó∏naturalnych.

Nie mo˝na jednak zapomnieç, ˝e zdarzajà si´ jeszcze w Polsce takie torfowiska, które nie
osiàgn´∏y dotychczas wieku, w którym zaros∏yby lasem. Sà to przewa˝nie niewielkie torfowi-
ska nad brzegami jezior oraz êródliska. Pozostajà one otwarte, bezleÊne, mimo ˝e nie sà wy-
korzystywane przez cz∏owieka.

SpoÊród torfowisk, jako ∏àki i pastwiska cz∏owiek wykorzystywa∏ zw∏aszcza rozleg∏e torfowi-
ska niskie w dolinach rzecznych. Cz´sto, zanim zaczà∏ je wykorzystywaç jako ∏àki, musia∏ wy-
ciàç porastajàce je olsy. Cz´Êç torfowisk zacz´∏a byç wykorzystywana zanim jeszcze porós∏ je las.
Ze wzgl´du na grzàskoÊç terenu, przed stu – dwustu laty, po skoszeniu torfowiska, znoszono
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z niego siano r´cznie, w niewielkich porcjach, na dwóch dràgach, niesionych przez dwie oso-
by, albo czekano do zimy, a˝ torfowisko zamarznie, by móc wjechaç na nie wozem ciàgni´tym
przez konia. 

Jak widaç, torfowiska nie by∏y ∏atwym do gospodarowania terenem, cz∏owiek zaczà∏ je
wi´c cz´Êciowo osuszaç. Na miejscu du˝ych obszarów niedost´pnych niegdyÊ, grzàskich tor-
fowisk powsta∏y ∏àki. By∏y one nadal mokre i cz´sto wiosnà zalane przez wod´, jednak w po-
równaniu z nienaruszonym torfowiskiem – bardziej dost´pne. Przez setki lat podmok∏e ∏àki
by∏y u˝ytkowane przez cz∏owieka w tradycyjny sposób. Siano z nich zbierane cz´sto nie mia-
∏o wysokiej jakoÊci, wi´c cz´sto nie by∏o wykorzystywane jako pasza, a jedynie jako Êció∏ka dla
zwierzàt. Podmok∏e ∏àki koszono tylko raz lub dwa razy w roku, cz´sto dopiero póênym la-
tem. Nawo˝ono je bardzo ma∏o lub wcale. Na takich ∏àkach wykszta∏ci∏y si´ zbiorowiska roÊlin
przystosowane do takiego sposobu u˝ytkowania. RoÊnie tam m. in. du˝o roÊlin o pi´knych,
barwnych kwiatach, które dzi´ki póênemu terminowi koszenia zdà˝ajà wydaç owoce i tym sa-
mym mogà przetrwaç. 

Jednak u˝ytkowane w ten sposób ∏àki nie sà wydajne. W latach 60. i 70. dwudziestego wie-
ku rolnictwo zacz´∏o si´ bardzo intensywnie rozwijaç. Uznano, ˝e ∏àki powinny przynosiç wi´-
cej plonów ni˝ dotychczas. Dlatego te˝ zacz´to na du˝à skal´ osuszaç podmok∏e ∏àki. Bardzo
du˝e obszary rozleg∏ych torfowisk niskich poci´to rowami melioracyjnymi. ¸àki zacz´to
równie˝ nawoziç. Dzi´ki tym zabiegom uzyskiwano z nich wi´cej siana, mo˝na by∏o na nie
wjechaç ciàgnikiem, ˝eby to siano zebraç, jednak znacznie zubo˝a∏y one pod wzgl´dem przy-
rodniczym. Zajmujàce kiedyÊ du˝e obszary, u˝ytkowane w sposób tradycyjny, tzn. koszone raz
lub dwa razy w roku i nie nawo˝one ∏àki, zajmujà obecnie niewielkie obszary. Typowe dla nich
barwnie kwitnàce roÊliny ∏àkowe oraz zwiàzane z nimi zwierz´ta stajà si´ w zwiàzku z tym co-
raz rzadsze. Im mniej jest takich ∏àk, tym mniej jest miejsc, gdzie mogà te roÊliny rosnàç. 

Obecnie coraz mniej torfowisk zmeliorowanych w latach 60. i 70. dwudziestego wieku jest
nadal u˝ytkowanych. Nowoczesne rolnictwo nie wymaga ju˝ tak rozleg∏ych terenów, dlatego
najtrudniejsze w gospodarowaniu, podmok∏e tereny sà porzucane, a na utrzymywane do-
tàd przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka, otwarte tereny z powrotem wkracza las. Pozosta∏e po daw-
nych melioracjach rowy i kana∏y, mimo ˝e w wi´kszoÊci nie sà ju˝ potrzebne, wcià˝ odprowa-
dzajà z torfowisk ˝yciodajnà wod´. Zahamowuje to proces powstawania torfu i mo˝e dopro-
wadziç do jego murszenia15. Odwodnienie torfowisk znacznie przyspiesza ten proces. Warto
jednak zwróciç uwag´ na to, ˝e taki las nie jest podobny do pierwotnie wyst´pujàcego na tych
terenach lasu bagiennego. Na zmursza∏ym torfowisku typowy bagienny las ju˝ si´ nie odtwo-
rzy. Powstanie tam las ma∏o cenny pod wzgl´dem przyrodniczym. Dlatego obecnie tak wa˝ne,
z punktu widzenia ochrony przyrody, jest podtrzymywanie koszenia i wypasu na podmok∏ych
∏àkach oraz hamowanie wkraczania lasu na porzucane przez rolnictwo torfowiska, czyli wyci-
nanie wkraczajàcych na taki teren krzewów i drzew.

Lasy bagienne, które przed wiekami w toku naturalnych procesów zarastania wyros∏y na
torfowiskach: olsy na torfowiskach niskich i bory bagienne na torfowiskach wysokich, równie˝
sà miejscem ˝ycia rzadkich gatunków roÊlin i zwierzàt oraz stanowià cenne przyrodniczo zbio-
rowiska roÊlinne. Na równi z ∏àkami i pastwiskami stanowià nieod∏àczny element naszego kra-
jobrazu i zas∏ugujà na ochron´. 
15 proces murszenia torfu jest szczegó∏owo opisany w rozdziale „Mokrad∏a a torfowiska”
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Poza u˝ytkowaniem rolniczym cz∏owiek od wieków korzysta∏ z torfowisk, wydobywajàc
z nich torf – o czym dowiedzia∏eÊ si´ ju˝ z rozdzia∏u pierwszego. Jeszcze 100 lat temu ludzie wy-
dobywali torf, kopiàc niewielki dó∏, z którego zazwyczaj wynosili torf r´cznie, gdy˝ koƒ z wozem
móg∏ zapaÊç si´ na grzàskim terenie. Takie do∏y potorfowe – „potorfia” ponownie
zasiedlane by∏y przez roÊlinnoÊç torfowiskowà. Obecnie wydobywanie torfu odbywa si´ na du˝o
wi´kszà skal´ ni˝ kiedyÊ, przy pomocy koparek i ci´˝arówek, i ∏àczy si´ niekiedy z zupe∏nym znisz-
czeniem torfowiska. W przypominajàcych kopalnie odkrywkowe wyrobiskach torfowych na
torfowiskach niskich, tworzà si´ jeziora, wype∏nione wodà, która sp∏ywa z reszty torfowiska. Aby
∏atwiej by∏o prowadziç prace, cz´sto odprowadza si´ jà rowami melioracyjnymi, co prowadzi do
osuszenia i zniszczenia ca∏ego obiektu, a nie tylko terenu wydobycia torfu. Dlatego bardzo wa˝-
ne jest, aby wyznaczyç, które torfowiska sà na tyle ma∏o cenne przyrodniczo, ̋ e mogà zostaç prze-
znaczone do celów gospodarczego wydobycia torfu, a które powinny byç obj´te ochronà i nie po-
winno si´ ich niszczyç kopiàc na ich obszarze torf. Wype∏nione wodà wyrobiska sà cz´sto prze-
kszta∏cane w stawy rybne. Dokarmianie ryb prowadzi do znacznego zwi´kszenia iloÊci zwiàzków
pokarmowych w wodzie, która miesza si´ z wodà zasilajàcà torfowisko, powodujàc jego u˝yênie-
nie, co nie sprzyja roÊlinom torfowiskowym. Poza tym do∏y potorfowe cz´sto stajà si´ miejscami,
do których wywozi si´ Êmieci, gruz i inne odpady, które szpecà i zatruwajà ca∏à okolic´. 

Na utrat´ walorów torfowisk wp∏ywajà równie˝ po˝ary, które najcz´Êciej sà wynikiem pod-
paleƒ. Cz´sto rolnik, który nie potrzebuje siana, ale nie chce aby jego ∏àka zaros∏a lasem, po pro-
stu podpala uschni´te zesz∏oroczne trawy. Pami´taj, ˝e wypalanie ∏àk jest w polsce zabronione
przez Ustaw´ o ochronie przyrody. Wypalanie wilgotnych ∏àk, których pod∏o˝e stanowi torf, jest
powszechnà przyczynà po˝arów na torfowiskach. Zniszczeniu ulega wówczas wierzchnia war-
stwa gleby – po˝ar powoduje czasowe, lecz znaczne u˝yênienie torfowiska, co prowadzi do wy-
cofania si´ roÊlin nieprzystosowanych do takich warunków. W po˝arach ginà tak˝e zwierz´ta.
Gdy wypala si´ ∏àki wiosnà, w ptasich gniazdach cz´sto sà jeszcze piskl´ta, które nie mogà uciec
przed po˝arem. Zanim na wypalony teren powrócà bezkr´gowce (motyle, mrówki, pajàki), mu-
si minàç wiele tygodni. Warto pami´taç, ˝e torf pali si´ tak˝e pod powierzchnià ziemi. Nie widaç
wówczas ognia, a nad ziemià unosi si´ jedynie gryzàcy dym. Ze wzgl´du na grzàskoÊç terenu
oraz brak dróg, dojazd stra˝aków do takiego po˝aru jest bardzo trudny, a czasem niemo˝liwy.
Dlatego niszczàca si∏a po˝aru obejmuje zasi´giem du˝e przestrzenie. 

Torfowiskom mo˝e zagra˝aç nie tylko to, co dzieje si´ bezpoÊrednio na nich, lecz równie˝
dzia∏ania prowadzone w ich sàsiedztwie, takie jak na przyk∏ad wycinka lasu rosnàcego w po-
bli˝u torfowiska, czy zbyt obfite nawo˝enie pól le˝àcych w jego sàsiedztwie. Las otaczajàcy tor-
fowisko stanowi barier´, która nie dopuszcza na teren torfowiska ˝yznych wód sp∏ywajàcych
na przyk∏ad z okolicznych nawo˝onych pól. Zbyt obfite ich nawo˝enie sprawia jednak, ˝e na-
wet mimo otaczajàcych torfowisko lasów, ˝yzne wody dostajà si´ na teren torfowiska. 

Dlaczego chronimy torfowiska?
Podsumujmy w tym miejscu wszystko, czego dowiedzia∏eÊ si´ z tej ksià˝eczki, na temat

znaczenia torfowisk dla przyrody i dla cz∏owieka. Dlaczego sà one tak cenne, ˝e przyrodnicy
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podejmujà si´ ich ochrony w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na ca∏ym Êwiecie?
Otó˝:
1. Torfowiska zatrzymujà, czyli retencjonujà wod´, przez co zapobiegajà powodziom i i su-

szy – o tym dowiedzia∏eÊ si´ z pierwszego rozdzia∏u.
2. Torfowiska sà miejscem ˝ycia dla wielu gatunków roÊlin i zwierzàt, które sà przystosowa-

ne tylko do takiego Êrodowiska i w innym nie mog∏yby przetrwaç. Wiele z ˝yjàcych na tor-
fowiskach roÊlin i zwierzàt to gatunki rzadkie, niektóre sà zagro˝one wygini´ciem – o tym
dowiedzia∏eÊ si´ z drugiego i trzeciego rozdzia∏u. 

3. Torfowiska i podmok∏e ∏àki stanowià charakterystyczny, urokliwy element polskiego krajo-
brazu, zwiàzany z tradycyjnà gospodarkà cz∏owieka.

4. Na torfowiskach rosnà roÊliny, które sà u˝yteczne dla cz∏owieka. Cz∏owiek korzysta tak˝e
z powsta∏ych przez tysiàce lat pok∏adów torfu. Aby nadal czerpaç tego rodzaju korzyÊci
cz∏owiek powinien nie dopuÊciç do zniszczenia torfowisk.

Sposoby ochrony torfowisk
Polskie prawo przewiduje wiele form ochrony przyrody. Szczególnie cenne torfowisko mo˝na

chroniç, tworzàc na jego terenie rezerwat przyrody lub u˝ytek ekologiczny. Aby jednak uniknàç
szkodliwego wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owieka na terenach otaczajàcych torfowisko (patrz pierwszy
podrozdzia∏), cz´sto obejmuje si´ ochronà tak˝e wi´kszy obszar. Torfowisko mo˝e wi´c le˝eç na te-
renie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu lub obszaru Na-
tura 200016. Najwi´ksze obszary torfowisk chronione sà w Polsce w parkach narodowych: Biebrzaƒ-
skim, Narwiaƒskim oraz Poleskim. Najm∏odszy polski park narodowy, utworzony w 2002 roku, Park

Narodowy „UjÊcie Warty”, równie˝ w wi´k-
szoÊci le˝y na terenach bagiennych. 

Rzadkie roÊliny i zwierz´ta, tak˝e te
˝yjàce na torfowiskach, obejmuje si´
ochronà gatunkowà. RoÊlin znajdujà-
cych si´ pod ochronà nie wolno zrywaç,
a zwierzàt chwytaç, zabijaç, ani niszczyç
ich miejsc rozrodu. Aby ta forma ochro-
ny przynosi∏a po˝àdane efekty, musi iÊç
w parze ze staraniami o zachowanie
miejsc ˝ycia rzadkich gatunków, czyli ich
siedlisk. Jest to szczególnie wa˝ne
w przypadku roÊlin i zwierzàt zwiàza-
nych z terenami podmok∏ymi, poniewa˝

warunki na nich panujàce sà bardzo specyficzne i nie wyst´pujà nigdzie indziej. Wi´kszoÊç ga-
tunków w∏aÊciwych torfowiskom nie ma szans na przetrwanie w innym Êrodowisku.

Przyrod´ torfowiska, niezale˝nie do tego, czy znajduje si´ ono na terenie obszaru chronio-
nego, czy nie, mo˝na chroniç w dwojaki sposób.

Je˝eli funkcjonowanie torfowiska nie jest w ˝aden sposób zak∏ócone, tzn. nie jest ono od-
wodnione, nie zarasta samoczynnie krzewami ani nie zagra˝ajà mu ˝adne czynniki zewn´trzne,
16 Natura 2000 – sieç obszarów chronionych, których walory przyrodnicze sà cenne w skali ca∏ej Europy
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stosuje si´ ochron´ biernà. Polega ona na dopuszczeniu do swobodnego przebiegu procesów
przyrodniczych, przy ca∏kowitym wy∏àczeniu dzia∏aƒ cz∏owieka, z wyjàtkiem tych, które zapo-
biegajà niekorzystnym zmianom powodowanym ludzkà dzia∏alnoÊcià. Ochrona bierna polega
najcz´Êciej na wprowadzeniu wielu zakazów, np. zakaz wst´pu na chronione torfowisko. 

Ochron´ czynnà stosuje si´, gdy do zachowania torfowiska wraz z cennymi gatunkami ro-
Êlin i zwierzàt niezb´dna jest dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Je˝eli np. na chronionym torfowisku znaj-
duje si´ wiele gatunków ∏àkowych, nale˝y utrzymaç na nim koszenie. Cz´sto ochrona czynna
to nie tylko dzia∏ania prowadzàce do zachowania istniejàcego stanu przyrody, ale tak˝e do
przywrócenia warunków panujàcych przed nastaniem niekorzystnych zmian. Takie czynnoÊci
ochronne nazywa si´ renaturyzacjà. 

Jak chroniç przyrod´ torfowisk w sposób czynny?
W ostatnich latach przekonano si´, ˝e na wi´kszoÊci torfowisk jedynie ochrona czynna mo-

˝e powstrzymaç zachodzàce na nich niekorzystne zmiany. Zabiegi ochronne mogà obejmowaç
ca∏y obszar torfowiska, jego fragment, wybranà grup´ organizmów torfowiskowych lub tylko
jeden gatunek. 

Najprostszym i najpopularniejszym sposobem dzia∏ania ochronnego na torfowiskach ni-
skich jest koszenie. Przez stulecia zapobiega∏o ono zarastaniu podmok∏ych ∏àk i by∏o po-
wszechnie stosowane przez rolników. Równie˝ wy-
pas byd∏a i koni skutecznie hamowa∏ zarastanie
∏àk przez zaroÊla i lasy. Obecnie coraz mniej obsza-
rów jest wykorzystywanych jako ∏àki i pastwiska.
Aby zachowaç w stanie bezleÊnym najcenniejsze
cz´Êci torfowisk niskich, przyrodnicy podejmujà ak-
cje ich koszenia. Cz´sto samo koszenie ju˝ nie wy-
starczy. W wielu, nie koszonych od dziesi´cioleci
miejscach, wyros∏y ju˝ krzewy i drzewa. Wycinanie
ich jest równie˝ jednà z metod ochrony czynnej.
Drzewa i krzewy wycina si´ zazwyczaj póênym la-
tem, co zapobiega ich zbyt szybkiemu odrastaniu. 

Trzeba pami´taç, by zabiegi wycinania i kosze-
nia prowadziç po zakoƒczeniu wysiadywania jaj
przez ptaki oraz gdy ich m∏ode sà na tyle samo-
dzielne, aby mog∏y spokojnie opuÊciç teren obj´ty
pracami. Istotne jest te˝, by roÊliny przed skosze-
niem zdà˝y∏y wydaç owoce i nasiona, z których b´-
dà mog∏y wykie∏kowaç wiosnà. Je˝eli z kolei skosi
si´ ∏àk´ za póêno, siano nie zdà˝y przeschnàç
przed jesiennymi s∏otami i nie b´dzie si´ nadawa-
∏o na pasz´ dla zwierzàt. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e
pod koniec lata cz´Êç roÊlin usycha, wi´dnie i opada utrudniajàc koszenie. Dlatego najlep-
szym terminem koszenia podmok∏ych ∏àk i torfowisk jest druga po∏owa lipca. Do tego czasu
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roÊliny torfowiskowe sà ju˝ po fazie owocowania, a m∏ode zwierz´ta sà ju˝ na tyle doros∏e, ˝e
mogà o w∏asnych si∏ach uciec z koszonej ∏àki. Z tego wzgl´du wa˝ny jest te˝ sposób koszenia.
Powinien on daç zwierz´tom mo˝liwoÊç ucieczki z koszonego terenu. 

Ustawianie tradycyjnych stogów siana,
poza tym, ˝e stanowià one urokliwy element
polskiego krajobrazu, ma tak˝e du˝e znacze-
nie dla wielu zwierzàt ˝yjàcych na torfowi-
skach. W ich pobli˝u gromadzà si´ gryzonie,
a czubki tyczek, wokó∏ których uk∏ada si´ sia-
no, stanowià doskona∏e miejsca wypatrywa-
nia zdobyczy przez ptaki drapie˝ne. Stogi nie
sà jednak jedynymi „budowlami”, sprzyjajà-
cymi zwierz´tom. Cz´stym dzia∏aniem jest
ustawianie platform gniazdowych dla bo-
cianów. Jest to konieczne, poniewa˝ dachy wspó∏czesnych domów nie dajà boçkom mo˝liwoÊci
u∏o˝enia na nich gniazda. 

Jednym z wa˝niejszych elementów czynnej ochrony torfowisk jest niedopuszczanie do ich
odwodnienia. W miejscach, w których istniejà niepotrzebne rowy melioracyjne, osuszaniu zapo-

biega si´ budujàc tzw. zastawki, które wyglàdem przypomi-
najà nieco bobrowe tamy na strumieniach. Zastawki, zatrzy-
mujàc wod´, podnoszà jej poziom na torfowisku. 

Skoro zaÊ mowa o bobrach, warto wspomnieç, ˝e ponad
300 lat temu wyst´powa∏y one niemal na wszystkich rzekach
i wi´kszych torfowiskach w Polsce. W XIX i XX wieku by∏y
one uwa˝ane za szkodniki i zosta∏y niemal doszcz´tnie wy-
t´pione. Podj´to wi´c prób´ ratowania bobra: ocala∏e ostat-
nie osobniki hodowano w specjalnym oÊrodku, a po znacz-
nym zwi´kszeniu ich liczebnoÊci, wypuszczano z powrotem
na wolnoÊç. DziÊ liczba bobrów jest na tyle du˝a, ˝e mo˝na
przesiedlaç je z miejsc, w których te gryzonie sà liczne, do
ostoi, w których ich brak, choç kiedyÊ tam wyst´powa∏y. Ta-
kie dzia∏ania, polegajàce na przywróceniu na jakimÊ obsza-
rze gatunków, które na nim wygin´∏y, nazywa si´ reintro-
dukcjà. Cz´sto wprowadzenie bobrów w okolice cz´Êciowo
osuszonego torfowiska powoduje popraw´ jego stanu, gdy˝
zwierz´ta budujàc tamy zapobiegajà odprowadzaniu wody.
W wielu rejonach Polski reintrodukuje si´ tak˝e inne zwie-
rz´ta: g∏uszca i cietrzewia, ˝ó∏wia b∏otnego i raka b∏otnego.
Miejsca godów (tokowiska) cietrzewi i g∏uszców oraz ostoje
˝ó∏wi obejmowane sà dodatkowo specjalnymi strefami
ochronnymi o szerokoÊci 500 m, do których wiosnà nie wol-
no wchodziç bez specjalnego zezwolenia. 
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Czy wiesz ˝e...
Reintrodukowaç mo˝na nie tylko zwierz´ta, ale i roÊliny. Przyk∏adem mo˝e byç ochro-

na czynna brzozy niskiej na Bagnie Ca∏owanie pod Warszawà (w powiecie otwockim). Przy-
rodnicy co roku zbierajà nasiona krzewu i wysiewajà je w szkó∏ce. Po dwóch latach m∏ode
krzewy ponownie trafià na mokrad∏a, gdzie zostanà posadzone w rejonach, które obj´te sà
Êcis∏à kontrolà i opiekà.

Torfowiska sà jednymi z g∏ównych miejsc rozmna˝ania si´ p∏azów. W wielu rejonach kraju
sà to podstawowe ostoje tych zwierzàt. Zdarza si´ jednak, ˝e w ich pobli˝u przebiega droga.
Aby ochroniç p∏azy przed Êmiercià pod ko∏ami samochodów, pod jezdniami umieszcza si´ spe-
cjalne rury, które umo˝liwiajà drobnym zwierz´tom bezpieczne przejÊcie przez drog´. Wcià˝
istnieje jednak wiele miejsc, w których takich przejÊç nie ma. Dlatego np. w województwie
Âlàskim przyrodnicy i m∏odzie˝ szkolna, ka˝dej wiosny, w porze w´drówek p∏azów do miejsc
rozrodu, organizujà specjalne akcje przenoszenia ˝ab przez drogi. W ten prosty sposób co-
rocznie ratuje si´ tysiàce zwierzàt. 

Innym sposobem czynnej ochrony zwierzàt, g∏ównie ptaków, jest sadzenie na skrajach tor-
fowisk wierzb – drzew zwiàzanych z torfowiskami
niskimi oraz tradycyjnym polskim krajobrazem. Za-
nim drzewa wyrosnà musi jednak minàç wiele lat,
dlatego du˝o skuteczniejsza jest ochrona starych,
dziuplastych wierzb przed wyci´ciem. 

Najrzadsze w Polsce torfowiska wysokie i przej-
Êciowe wyst´pujà przede wszystkim w lasach. Ich
przetrwanie uzale˝nione jest nie tylko od obecnoÊci
wody, ale równie˝ od otaczajàcego je lasu. Dlatego
jednym ze sposobów ochrony czynnej jest niedo-
puszczanie do wyci´cia lasów w okolicy torfo-
wisk lub prowadzenie w nich gospodarki polegajà-
cej na stopniowym usuwaniu pojedynczych drzew
i uzupe∏nianiu ich kolejnymi, tak, by las zachowa∏
ciàg∏oÊç istnienia. 

Wa˝nym, choç bardzo trudnym dzia∏aniem jest
przeciwdzia∏anie wydobywaniu torfu na cennych
przyrodniczo torfowiskach. Obecne prawo zabrania
wydobywania torfu, je˝eli si´ nie ma na takà dzia∏al-
noÊç specjalnego pozwolenia. 

Bardzo wa˝ne w czynnej ochronie torfowisk jest
informowanie spo∏eczeƒstwa o ich znaczeniu dla
przyrody i ludzi. 
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Ja te˝ b´d´ chroniç mokrad∏a!

Zadanie ochronne 1.
Zosta∏eÊ mianowany szefem grupy, której zadaniem jest ochrona torfowiska przed zarasta-

niem. Teren, który musisz ocaliç ma 15 ha. Zaplanuj dzia∏ania ochronne (koszenie i wycink´
drzew) tak, by nie zaszkodziç zwierz´tom ˝yjàcym na torfowisku, wiedzàc ˝e: 3 ha torfowiska
zaros∏y wierzbami i brzozami, a ca∏a pozosta∏a powierzchnia od dawna nie by∏a koszona. Wy-
cinka drzew na powierzchni 1 ha zajmuje 2 osobom 14 dni. Koszenie 1 ha przez 1 kosiarza
trwa 1 dzieƒ. W podleg∏ej ci grupie znajduje si´ 5 osób. Wszyscy (∏àcznie z tobà) potrafià ko-
siç, a uprawnienia do wycinki drzew posiadajà tylko 4 osoby. 

Miejsce na obliczenia:

Odpowiedzi: 
Koszenie potrwa ................ dni. 
Najlepiej przeprowadziç je .................. 
Wycinanie drzew potrwa ......... dni. 
Najlepiej przeprowadziç je .................. 

Zadanie ochronne 2.
Powiedz, który z zaprezentowanych sposobów koszenia jest lepszy dla ptaków. 

Zadanie ochronne 3.
SpoÊród wymienionych dzia∏aƒ podkreÊl te, które przewa˝nie majà niekorzystny wp∏yw na

przyrod´ bezleÊnego torfowiska: budowa stawów rybnych w pobli˝u torfowiska, koszenie, ko-
panie nowego rowu melioracyjnego, budowa zastawki, budowa nowej drogi przez torfowi-
sko, pojawienie si´ bobrów, kopanie torfu, pog∏´bianie rowów melioracyjnych, podniesienie
si´ poziomu wody gruntowej, wyci´cie krzewów. 

A B
kierunek J
koszenia



Zadanie ochronne 4.
SpoÊród podanych liter u∏ó˝ nazw´ gatunku drzewa cz´sto rosnàcego na skraju torfowisk

niskich iwa˝nego dla wielu rzadkich gatunków ptaków: BIWAZER

.......................................................................................................................................... 

Zadanie ochronne 5.
Zastanów si´, gdzie znajduje si´ najbli˝sze torfowisko. Opisz jakie dostrzegasz zagro˝enia

dla jego istnienia ico mo˝na zrobiç, aby je ochroniç.

Zadanie ochronne 6.
Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ urz´dnikiem odpowiedzialnym za ochron´ przyrody wPolsce.

Przygotuj tekst, który zach´ci wysokich urz´dników Unii Europejskiej, zajmujàcych si´ ochro-
nà Êrodowiska, do zainwestowania wochron´ wybranego przez Ciebie torfowiska. 
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Rozwiàzania zadaƒ:
Spotkanie. 1. 1-nie, 2-nie, 3-tak (t. wysokie), 4-nie, 5-tak (t. êródliskowe-niskie), 6-tak (t. niskie). Paƒstwa: Fin-
landia, Szwecja, Norwegia. Spotkanie. 3. a) 52 50 lat, b) 2 100 lat. Z∏o˝e zmurszeje w ciàgu 70 lat. Spostrze˝e-
nie. 1. 1. T. niskie, 2. T. wysokie. Wyprawa. 1. Uszy-∏y˝ki, nogi-badyle, ogon-kwiat, wymiona-grz´zy, oczy-Êwiece,
nozdrza-chrapy. Wyprawa. 2. 1-klangor, 2-kszyk, 3-derkacz, 4-srokosz, 5-bojownik, 6-kulik, 7-hajstra, 8-bàczek, 9-
sondowanie. Has∏o-RYKOWISKO – to gody jeleni, odbywajàce si´ jesienià. Podobnym s∏owem jest BUKOWISKO
– gody ∏osi. Wyprawa. 4. Has∏o: TO KULIK WIELKI! Zadanie ochronne 1. koszenie – 2 dni, druga po∏owa lip-
ca. Wycinka – 21 dni, sierpieƒ/wrzesieƒ – zanim drzewa zrzucà liÊcie, czyli kiedy jeszcze krà˝à w nich soki. Wyci-
nanie zimà jest mniej skuteczne, bo wtedy wiosnà drzewa intensywnie odbijajà od pnia. Zadanie ochronne 2.
Lepszy jest sposób B. Zadanie ochronne 3. budowa stawów rybnych w pobli˝u torfowiska, kopanie nowego ro-
wu melioracyjnego, budowa nowej drogi przez torfowisko, kopanie torfu, pog∏´bianie rowów melioracyjnych.
Zadanie ochronne 4. WIERZBA.
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