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Streszczenie
Torfowiska niskie to cenne przyrodniczo ekosystemy, które są siedliskiem dla wielu
rzadkich gatunków roślin. Wykształcają się na obszarach o ciągłym, powolnym dopływie wód
gruntowych bogatych w jony wapnia. Stałe, wysokie uwilgotnienie podłoża spowalnia rozkład
szczątków roślinnych i umożliwia powstanie pokładu torfu. Niskoproduktywne torfowiska niskie
są zwykle zdominowane przez gatunki roślin osiągające niewielkie rozmiary, przystosowane do
trudnych warunków siedliskowych, takich jak anoksja w podłożu oraz bardzo niska dostępność
pierwiastków biogennych. Ograniczona dostępność pierwiastków biogennych, zwłaszcza azotu
i fosforu, jest niezbędna dla występowania wyspecjalizowanych gatunków torfowiskowych.
Zmniejsza ona produktywność roślin i hamuje rozwój gatunków o szybkim wzroście, silnych
konkurencyjnie. Roślinność torfowisk niskich jest bardzo wrażliwa na wszelkie zaburzenia
spowodowane przez działalność człowieka, skutkujące obniżeniem poziomu wód gruntowych
oraz wzrostem dostępności pierwiastków biogennych. Większość torfowisk niskich w Europie
została silnie przekształcona i utraciła cenne gatunki roślin.
Jednym z silnych zaburzeń funkcjonowania ekosystemów torfowiskowych jest pożar.
Może mieć on charakter pożaru powierzchniowego, kiedy to spaleniu ulega wyłącznie
nadziemna biomasa roślin. Na torfowiskach o zaburzonej hydrologii występują także pożary
podpowierzchniowe,

podczas

których

wypaleniu

ulega

gleba

organiczna.

Pożary

podpowierzchniowe wyraźnie zmieniają warunki siedliskowe występujące na torfowisku poprzez
uwolnienie pierwiastków biogennych zakumulowanych w torfie, niedostępnych dla roślin przed
pożarem. Dodatkowo wypalenie wierzchniej warstwy gleby powoduje zbliżenie powierzchni
torfowiska do poziomu wód gruntowych, co skutkuje wzrostem wilgotności gleby.
Nieliczne są artykuły naukowe dotyczące wpływu pożarów podpowierzchniowych na
dostępność pierwiastków biogennych oraz kierunki sukcesji roślinności na torfowiskach niskich.
Dostępne dane dotyczą przede wszystkim torfowisk o innym typie zasilania w wodę lub
położonych w innych strefach klimatycznych niż strefa umiarkowana Europy Środkowej. Brak
wystarczającej wiedzy dotyczącej skutków pożarów torfowisk niskich, a także prognozowany
wzrost częstotliwości i uporczywości pożarów torfowisk powodują, że potrzebne jest lepsze
zrozumienie długofalowych skutków tego typu pożarów. Celem przedstawionej pracy było
uzupełnienie wiedzy na temat wieloletnich zmian warunków siedliskowych i ich wpływu na
kierunki sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim. Badania prowadziłem na
częściowo osuszonym torfowisku Biele Suchowolskie położonym środkowym basenie Biebrzy,
w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na tym torfowisku w 2002 roku wybuchł pożar, który objął
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swoim zasięgiem ponad 1200 hektarów i charakteryzował się zróżnicowaną uporczywością.
W jego wyniku na torfowisku występowały obszary o zróżnicowanym ubytku gleby, od obszarów
niewypalonych aż do wypalonych na głębokość około 80 cm. Pożar podpowierzchniowy miał
miejsce także w roku 1965, przez co możliwa była weryfikacja, czy po upływie około 50 lat od
wystąpienia pożaru wciąż widoczne są jego skutki.
Celem głównym pracy była kompleksowa ocena wieloletnich zmian warunków
siedliskowych oraz kierunków sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele
Suchowolskie. Wyniki uzyskane podczas prowadzonych przeze mnie badań wskazują, że na
większości obszarów objętych pożarem w 2002 roku doszło do rozwoju zwartych zarośli
wierzbowych oraz całkowitego zaniku cennych gatunków torfowiskowych. W miejscach silnie
osuszonych, gdzie wypalenie wierzchniej warstwy gleby nie doprowadziło do wyraźnego wzrostu
jej uwilgotnienia, doszło do rozwoju zbiorowisk roślin nitrofilnych z dominacją pokrzywy
zwyczajnej. W miejscach, gdzie doszło do wypalenia torfu do poziomu wód gruntowych,
obserwowałem początkowo rozwój zarośli wierzbowych, z późniejszym spadkiem ich pokrycia
i rozwojem szuwaru trzcinowego. Obszary niewypalone zachowały roślinność zielną i były
odporne na ekspansję zarośli, jednak wraz z upływem czasu widoczny był spadek udziału
typowych gatunków torfowiskowych i wzrost pokrycia przez gatunki zasiedlające osuszone
torfowiska niskie.
Badanie właściwości chemicznych gleby pobranej z sąsiadujących ze sobą obszarów
wypalonych oraz nieobjętych pożarem wykazały, że nawet po 11 latach od wystąpienia pożaru
gleby te wyraźnie różniły się od siebie. Na obszarach wypalonych odnotowałem na przykład
około sześciokrotnie wyższą zawartość łatwo dostępnych form fosforu, wyższą popielność
i wilgotność gleby oraz niższą zawartość całkowitego azotu i węgla.
Badania prowadzone na obszarach zajętych przez główne typy zbiorowisk roślinnych
wykształconych po pożarze wykazały, że w porównaniu z referencyjnymi obszarami
niewypalonymi, obszary wypalone zajęte przez zarośla wierzbowe oraz zbiorowiska roślin
nitrofilnych charakteryzowały się wyraźnie podwyższoną zawartością łatwo dostępnych form
fosforu, zarówno w wodzie jak i w glebie. Dostępność fosforu była natomiast niska na obszarach
wypalonych najsilniej. Fosfor został tam prawdopodobnie unieruchomiony w związkach
z żelazem, a wysoki stosunek całkowitych Fe:P zapobiegał uwalnianiu się fosforu, nawet
w warunkach wysokiej wilgotności gleby. Na tych obszarach występowały także niskie zawartości
całkowitego azotu w glebie oraz jego łatwo przyswajalnych form w glebie i wodzie. Próby wody
i gleby pobrane z obszarów wypalonych w 1965 roku były wyraźnie wzbogacone w fosfor, nawet
pomimo upływu niemal 50 lat od wystąpienia pożaru.
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Zawartości pierwiastków biogennych w biomasie liści wierzby szarej oraz ich wzajemne
stosunki, wyraźnie sugerowały występowanie niedoborów potasu na obszarach niewypalonych,
chociaż wyniki badań właściwości chemicznych wody i gleby na to nie wskazywały. Na obszarach
wypalonych najsilniej występowały prawdopodobnie słabe niedobory azotu, natomiast na
pozostałych obszarach wypalonych brak było wyraźnych niedoborów pierwiastków biogennych.
Podsumowując, pożar doprowadził do zaniku cennych gatunków torfowiskowych oraz
rozwoju zbiorowisk roślinnych o wyższych wymaganiach troficznych. Jedynie dostatecznie
głębokie wypalenie, skutkujące wysokim uwilgotnieniem gleby, może ograniczyć dostępność
pierwiastków biogennych. Skutki pożaru są długotrwałe i widoczne nawet po 50 latach od jego
wystąpienia. Wydaje się, że pożary podpowierzchniowe będą miały szczególnie negatywny
wpływ na torfowiska, na których przed pożarem występowały niedobory fosforu, ponieważ
pożar prowadzi do znacznego i długotrwałego wzrostu dostępności tego pierwiastka.
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Abstract
Fens are valuable wetland ecosystems, supporting occurrence of many rare plant
species. Fens are found in areas with continuous, slow discharge of mineral-rich ground water.
High soil moisture hampers organic matter decomposition which results in peat deposit
formation. Low productive fens are usually dominated by small plant species adapted to
unfavorable soil conditions, such as hypoxia or low soil fertility. Low availability of nitrogen or
phosphorus is essential for occurrence of specialized and small fen species because nutrient
deficiencies reduce plant productivity and impair growth of fast growing, competitive species
such as shrubs or trees. Vegetation of fens is very vulnerable to eutrophication or any
disturbance leading to ground water level decrease. Most of fens in Europe have been heavily
disturbed and lost rare plant species.
Fire may strongly disturb functioning of fens. Fires can be divided into two types.
Surface, flame fires consume only aboveground plant biomass. Ground smoldering fires occur
mostly on drained peatlands and consume soil organic matter. Ground fires significantly impact
habitat conditions of fens through releasing nutrients stored in peat. Additionally, burning of
superficial peat layer brings peatland surface closer to ground water level. It may result in
increase of soil moisture.
There is little information available on the influence of ground fires on nutrient
availability and vegetation recovery on European fens. Published papers refer mainly to
peatlands of different types or peatlands located outside of Central Europe. Because of lack of
data and projected increase in fires frequency and severity there is need to better understand
the long-term effects of ground fires. The presented research tries to supplement knowledge
about ground fire influence on fen functioning. The research was conducted on partially drained
Biele Suchowolskie fen located in the Biebrza National Park. In 2002 a ground fire covered about
1200 hectares of the fen and was characterized by uneven severity. As the effect of fire there
were areas burnt to different depths, from unburnt to deeply burnt up to 80 cm. Earlier fire took
place in 1965, so it was possible to check if fire effects are still detectable after almost 50 years
since burning.
The main goal of my research was to comprehensively assess the long-term changes of
habitat properties and vegetation recovery trajectories on the burnt Biele Sucholowskie fen.
After the 2002 fire most of the burnt areas lost rare fen species and became dominated by
dense willow shrubs. Strongly drained areas, where soil moisture remained low, were covered
by nitrophilous plant communities. The most severely burnt areas were initially covered
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mainly by willows but later reed bed species became dominant. Unburnt areas retained
herbaceous vegetation and were resistant to shrubs invasion, however vegetation degradation
typical for drained peatlands was noted.
Comparison of properties of soil collected from closely located burnt and unburnt
areas showed that even after 11 years since the fire, there are still clear differences present.
Most importantly, on the burnt areas I recorded six times higher content of plant available
phosphorus, higher ash content and soil moisture, and lower total carbon and nitrogen
contents.
Burnt areas covered by willow shrubs or nitrophilous plant communities were
characterized by increased content of plant available phosphorus in soil and water. However,
phosphorus availability was low in the most strongly burnt areas. Phosphorus was probably
bound to iron and was unavailable to plants. High total Fe:P prevented release of phosphorus,
even when ground water level was high. Availability of nitrogen in the most strongly burnt areas
was also low, both in soil and water. Soil samples taken from areas burnt in 1965 were still
enriched in phosphorus.
Nutrients ratio in leaves of Salix cinerea clearly showed potassium deficiencies in the
unburnt areas, although soil and water analyses did not suggest that. In the most strongly burnt
areas there were probably weak nitrogen deficiencies. In the rest of the burnt areas I did not
find marked nutrient deficiencies.
Ground fire caused disappearance of valuable fen plant species and enhanced expansion
of plant communities typical for fertile areas. Adverse fire effects seem to be long-lasting and
are clearly visible after almost 50 years since fire. Fire led to significant increase of plant
available phosphorus content, so phosphorus-limited fens are especially subjected to
degradation caused by ground fires.

11

1. WSTĘP ................................................................................................................................................ 15
1.1. KLASYFIKACJA TORFOWISK......................................................................................................................... 15
Występowanie torfowisk niskich w Polsce ...............................................................................................17
1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TORFOWISK NISKICH .......................................................................................... 18
1.3. WARUNKI SIEDLISKOWE WYSTĘPUJĄCE NA TORFOWISKACH NISKICH ................................................................... 21
Dostępność światła...................................................................................................................................21
Warunki beztlenowe w glebie ..................................................................................................................22
Pierwiastkowa limitacja produkcji biomasy roślinnej ...............................................................................24
1.4. SPOSOBY UŻYTKOWANIA TORFOWISK NISKICH W EUROPIE ............................................................................... 26
Użytkowanie kośne ..................................................................................................................................26
Użytkowanie pasterskie............................................................................................................................28
1.5. PRZYCZYNY ZANIKANIA TORFOWISK W EUROPIE ............................................................................................. 29
Osuszanie torfowisk .................................................................................................................................30
Brak użytkowania torfowisk .....................................................................................................................34
Ekspansja zarośli wierzbowych jako skutek braku użytkowania i zaburzeń funkcjonowania torfowisk ...35
1.6. POŻARY TORFOWISK ................................................................................................................................ 37
Stosowana terminologia ...........................................................................................................................37
1.7. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA POŻARÓW TORFOWISK ....................................................................................... 38
1.8. RODZAJE POŻARÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA TORFOWISKACH ............................................................................... 42
Pożary powierzchniowe............................................................................................................................42
Pożary podpowierzchniowe .....................................................................................................................43
Walka z pożarami podpowierzchniowymi ................................................................................................45
1.9. WPŁYW POŻARÓW NA WARUNKI SIEDLISKOWE TORFOWISK ............................................................................. 45
Wpływ pożarów torfowisk na właściwości fizyczne i chemiczne gleby ....................................................45
Wpływ pożarów torfowisk na dostępność fosforu ...................................................................................48
Głębokość spalania glebowej materii organicznej ....................................................................................49
Wpływ pożarów na hydrologię torfowisk .................................................................................................50
Długofalowe skutki pożarów torfowisk ....................................................................................................52
Wpływ pożarów torfowisk na obszary przyległe ......................................................................................54
1.10. WPŁYW POŻARÓW NA ROŚLINNOŚĆ TORFOWISK .......................................................................................... 54
Wpływ pożarów na wtórną sukcesję roślinności w ekosystemach torfowiskowych ................................54
Kontrolowane wypalanie torfowisk..........................................................................................................60
1.11. GLOBALNE SKUTKI POŻARÓW TORFOWISK .................................................................................................. 62
Emisje gazów cieplarnianych podczas pożarów torfowisk .......................................................................62
Wpływ zmian klimatu na częstotliwość występowania pożarów torfowisk ............................................. 64

2. KONCEPCJA PRACY.............................................................................................................................. 66
Cele pracy oraz hipotezy badawcze..........................................................................................................68
Plan badań ................................................................................................................................................71

3. TEREN BADAŃ ..................................................................................................................................... 75
4. REALIZACJA PLANU PRACY BADAWCZEJ.............................................................................................. 79
4.1. WPŁYW UPORCZYWOŚCI POŻARU PODPOWIERZCHNIOWEGO NA PRZEBIEG WTÓRNEJ SUKCESJI ROŚLINNOŚCI NA
……..TORFOWISKU NISKIM (PROJEKT I) ............................................................................................................... 79
Wstęp .......................................................................................................................................................79
4.1.1. Teren, materiał i metody............................................................................................................. 80
Teren badań .............................................................................................................................................80
Prace terenowe ........................................................................................................................................83
Prace laboratoryjne ..................................................................................................................................85

12

Analizy statystyczne................................................................................................................................. 86
4.1.2. Wyniki ......................................................................................................................................... 88
Przebieg wtórnej sukcesji roślin na wyznaczonych powierzchniach badawczych ................................... 88
Zmiany właściwości chemicznych gleby w latach 2004 - 2012 ................................................................ 94
4.2. OCENA DŁUGOTERMINOWYCH ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH WODY I GLEBY NA TORFOWISKU NISKIM OBJĘTYM
……..POŻAREM (PROJEKT II) ............................................................................................................................ 96
4.2.1. Porównanie właściwości gleby pobranej z sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych oraz
………..nieobjętych pożarem (temat badawczy 1) ................................................................................. 96
Wstęp ...................................................................................................................................................... 96
4.2.2. Teren, materiał i metody ............................................................................................................ 98
Teren badań ............................................................................................................................................ 98
Prace terenowe ....................................................................................................................................... 98
Prace laboratoryjne ............................................................................................................................... 100
Analizy statystyczne............................................................................................................................... 101
4.2.3. Wyniki ....................................................................................................................................... 102
4.3. Dostępność pierwiastków biogennych w głównych typach zbiorowisk roślinnych wykształconych
……..po pożarze w 2002 roku (temat badawczy 2).............................................................................. 105
Wstęp .................................................................................................................................................... 105
4.3.1. Teren, materiał i metody .......................................................................................................... 106
Teren badań .......................................................................................................................................... 106
Prace terenowe ..................................................................................................................................... 107
Prace laboratoryjne ............................................................................................................................... 109
Analizy statystyczne............................................................................................................................... 109
4.3.2. Wyniki ....................................................................................................................................... 110
Bogactwo gatunkowe roślin .................................................................................................................. 110
Właściwości chemiczne wody................................................................................................................ 110
Właściwości chemiczne gleby ................................................................................................................ 112
4.4. Właściwości chemiczne gleby organicznej po niemal 50 latach od wystąpienia pożaru (temat
………badawczy 3) ................................................................................................................................ 116
Wstęp .................................................................................................................................................... 116
4.4.1. Teren, materiał i metody .......................................................................................................... 116
Teren badań .......................................................................................................................................... 116
Prace terenowe ..................................................................................................................................... 117
Prace laboratoryjne ............................................................................................................................... 117
Analizy statystyczne............................................................................................................................... 117
4.4.2. Wyniki ....................................................................................................................................... 119
4.5. WPŁYW POŻARU NA LIMITACJĘ PRODUKCJI BIOMASY ROŚLINNEJ SPOWODOWANĄ NIEDOBORAMI PIERWIASTKÓW
……..BIOGENNYCH (PROJEKT III) ..................................................................................................................... 121
Wstęp .................................................................................................................................................... 121
4.5.1. Teren, materiał i metody .......................................................................................................... 122
Teren badań .......................................................................................................................................... 123
Prace terenowe ..................................................................................................................................... 123
Prace laboratoryjne ............................................................................................................................... 124
Analizy statystyczne............................................................................................................................... 124
4.5.2. Wyniki ....................................................................................................................................... 125

5. DYSKUSJA UZYSKANYCH WYNIKÓW .................................................................................................. 129
5.1. PRZEBIEG SUKCESJI ROŚLINNOŚCI W CZASIE, W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYPALENIA GLEBY ORGANICZNEJ .......... 129

13

5.2. OCENA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH WODY I GLEBY ZACHODZĄCYCH W WYNIKU POŻARU
……..PODPOWIERZCHNIOWEGO TORFOWISKA NISKIEGO ....................................................................................... 133
5.2.1. Różnice w chemizmie gleby pomiędzy sąsiednimi obszarami niewypalonymi i wypalonymi….136
5.2.2. Wpływ pożaru podpowierzchniowego na dostępność pierwiastków biogennych .................... 135
Jony amonowe ...................................................................................................................................... 135
Jony azotanowe ..................................................................................................................................... 137
Jony fosforanowe .................................................................................................................................. 138
Jony potasowe....................................................................................................................................... 143
5.2.3. Długotrwałość zmian właściwości chemicznych gleby torfowisk niskich objętych pożarem…..150
5.3. WPŁYW POŻARU NA WYSTĘPOWANIE NIEDOBORÓW PIERWIASTKÓW BIOGENNYCH, NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO
……..FUNKCJONOWANIA NISKOPRODUKTYWNYCH TORFOWISK NISKICH. .................................................................. 149
5.4. APLIKACYJNE ZNACZENIE UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ. ............................................................................. 152
Pożar jako potencjalne narzędzie restytucji zdegradowanych torfowisk niskich .................................. 152
Odtwarzanie torfowisk niskich objętych pożarem ................................................................................ 155
Emisja węgla podczas pożaru Bieli Suchowolskich ................................................................................ 156
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ............................................................................................................ 157
7. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 160
8. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 175

14

1.

Wstęp

1.1.

Klasyfikacja torfowisk
Torfowiska to ekosystemy powstałe w warunkach silnego uwilgotnienia gleby

i posiadające pokład torfu o miąższości powyżej 30 cm. Torf powstaje głównie z częściowo
rozłożonych szczątków roślinnych, których dalszy rozkład uniemożliwia stałe zabagnienie gleby.
Według Ilnickiego (2002) torfowiska można podzielić na cztery podstawowe typy w zależności
od sposobu ich zaopatrywania w wodę:


torfowiska fluwiogeniczne zasilane wodami powierzchniowymi, głównie rzecznymi,



torfowiska soligeniczne zasilane przez wody podziemne napływające z obszarów
przyległych poprzez warstwy wodonośne,



torfowiska topogeniczne zasilane przez mało ruchliwe wody tworzące płytkie podziemne
zbiorniki wodne,



torfowiska ombrogeniczne zasilane głównie wodami opadowymi.

Tradycyjnie stosuje się także inny podział torfowisk ze względu na typ dominującego
zasilania w wodę oraz związaną z tym zawartość pierwiastków biogennych oraz jonów wapnia
w wodzie. Torfowiska wysokie powstają na obszarach zasilanych głównie wodami deszczowymi
i charakteryzują się bardzo niską trofią, natomiast torfowiska niskie – zasilanych wodami
gruntowymi, są zwykle bardziej żyzne. Torfowiska przejściowe występują w pośrednich
warunkach trofii i zasilania w wodę (Ilnicki 2002).
Torfowiska wykształcają się w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i mogą wyraźnie
różnić się od siebie pod względem chemizmu zasilającej je wody, składu chemicznego gleby,
dostępności pierwiastków biogennych. Do opisu mechanizmów funkcjonowania torfowisk oraz
związanego z nimi zróżnicowania warunków siedliskowych, stosuje się wydzielanie tzw.
gradientów środowiskowych (ang. environmental gradients) (Hajek, 2006). Jako gradient
środowiskowy możemy rozumieć obecność stopniowych zmian czynnika biotycznego lub
abiotycznego, występujących w czasie lub przestrzeni, na przykład gradient temperatury,
gradient wilgotności, gradient zasobności gleby w azot (Garnier i in. 2016).
Z typem zasilania w wodę ekosystemów torfowiskowych związanych jest kilka
gradientów środowiskowych wpływających m.in. na zmienność składu gatunkowego zbiorowisk
roślinnych. Jednym z nich jest gradient zawartości w wodzie kationów dwuwartościowych (Ca2+,
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Mg2+) oraz rozpuszczonych węglanów, nazywany po angielsku base poor-rich gradient. Warto
wspomnieć, że zawartość kationów dwuwartościowych w wodzie zasilającej torfowiska jest silnie
powiązana z odczynem pH wody i gleby. Na początku gradientu poor-rich znajdują się
ombrogeniczne, kwaśne torfowiska zdominowane przez torfowce, określane angielskim
terminem bog (Wheeler i Proctor 2000; Hájek i in. 2006). W Polsce takie typy torfowisk
klasyfikowane są jako torfowiska wysokie, z kolei mniej kwaśne, zasilane częściowo wodami
gruntowymi torfowiska nazywane są przejściowymi (ang. transitional bog). Najbardziej zasobne
w kationy dwuwartościowe są torfowiska zasilane głównie wodami gruntowymi, zaliczane do
torfowisk niskich (ang. fen) (Tobolski 2000; Ilnicki 2002).
Innym istotnym gradientem środowiskowym jest gradient żyzności torfowisk (ang.
fertility gradient) odnoszący się do dostępności pierwiastków biogennych, zwłaszcza azotu
i fosforu. Na początku gradientu można wyróżnić torfowiska oligotroficzne, poprzez
mezotroficzne i najbardziej żyzne torfowiska eutroficzne. Gradienty poor-rich oraz gradient
żyzności są w dużej mierze od siebie niezależne, choć żyzne torfowiska najczęściej zlokalizowane
są w końcowej części gradientu poor- rich. Występują jednak zasadowe torfowiska, określane
jako oligotorficzne, gdzie zwłaszcza dostępność fosforu jest znikoma (Birdgham i in. 1996;
Wheeler i Proctor 2000; Hájek i in. 2006; Rozbrojova i Hajek 2008). Schematyczne
przedstawienie rozmieszczenia różnych typów torfowisk wzdłuż gradientu pH oraz zasobności
w kationy dwuwartościowe, a także gradientu żyzności przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Schematyczne rozmieszczenie typów torfowisk wzdłuż gradientu pH i zasobności
w kationy dwuwartościowe oraz wzdłuż gradientu żyzności.
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Kolejnym wyróżnianym gradientem jest gradient wilgotności torfowiska wpływający na
różnice

w składzie gatunkowym

roślin pomiędzy

kępkami, a dolinkami torfowisk

ombrogenicznych, czy też w gradiencie odległości fitocenoz od zbiornika wodnego. W literaturze
przedmiotu opisywane są także inne gradienty, bardziej szczegółowo opisujące zróżnicowanie
warunków hydrologicznych, na przykład gradienty zmienności pomiędzy środkową a zewnętrzną
częścią torfowiska (ang. expanse – margin), gradient odległości od źródła wypływających wód
gruntowych (ang. spring - flush), czy też gradient zasolenia (ang. salinity) (Wheeler i Proctor
2000). Zasadne wydaje się także wydzielenie gradientu biegnącego od obszarów, na których
występują niedobory azotu do obszarów charakteryzujących się niedoborami fosforu
(Pawlikowski i in. 2013).
W warunkach niskiej dostępności pierwiastków biogennych dodatkowym czynnikiem
wpływającym na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na torfowiskach są wahania poziomu wód
gruntowych. Stwierdzono, że zbiorowiska torfowisk przejściowych występują w miejscach,
w których występują spadki poziomu wód gruntowych. Zbiorowiska niskich turzyc i mchów
brunatnych wykształcają się w miejscach o stabilnym poziomie wód gruntowych, natomiast
zbiorowiska wysokich turzyc i mchów brunatnych oraz zbiorowiska szuwarowe i olsowe
w miejscach okresowo zalewanych (Jabłońska i in. 2011).

Występowanie torfowisk niskich w Polsce
Uważa się, że torfowiska niskie stanowią 92,4% całkowitej powierzchni torfowisk
w Polsce, torfowiska przejściowe stanowią 3,3% a torfowiska wysokie 4,3% (Ilnicki 2002;
Kotowski i in. 2017). Tobolski (2000) podaje, że spośród liczby torfowisk Polski szacowanej na
około 49 500, torfowiska niskie stanowią 83% z nich i zajmują 92,1% powierzchni wszystkich
torfowisk. Szacuje się, że całkowita powierzchnia torfowisk różnego typu większych niż 1 ha
wynosi około 1 495 000 ha. Do tej wartości zostały wliczone torfowiska pokryte lasami, często
nieuwzględniane we wcześniejszych szacunkach (Kotowski i in. 2017). Według Ilnickiego (2002)
powierzchnia torfowisk w Polsce wynosi około 1 250 000 ha, natomiast według Joostena (2010)
powierzchnia ta wynosi 1 152 800 hektarów, co stanowi około 3,7% powierzchni kraju. Szacuje
się, że około 33 000 ha torfowisk w Polsce można zakwalifikować jako torfowiska alkaliczne
(siedlisko przyrodnicze o kodzie 7230), z czego około 21 125 ha jest objętych ochroną na
obszarach Natura 2000 (Kotowski i in. 2017).
Duże powierzchnie relatywnie dobrze zachowanych torfowisk niskich znajdują się
w Dolinie Biebrzy. Występują tam rzadkie i cenne zbiorowiska roślinne. W skali Europy służą one
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jako układy referencyjne dla osób zajmujących się badaniem funkcjonowania, ochroną oraz
restytucją torfowisk (Venterink i in. 2009). W Dolinie Biebrzy na niezaburzonych torfowiskach
występuje typowa strefowość zbiorowisk roślinnych związana z typem zasilania torfowiska
w wodę, składem chemicznym wody i dostępnością pierwiastków biogennych. Wzdłuż rzeki, na
obszarach regularnie zalewanych, wykształcają się wysokoproduktywne szuwary. Miejsca
bardziej oddalone od rzeki, sporadycznie zalewane wodami rzecznymi, zajmowane są przez
niskoproduktywne torfowiska zasobne w kationy dwuwartościowe. Torfowiska przejściowe są
zasilane głównie wodami deszczowymi, znajdują się poza zasięgiem zalewów rzecznych. Wzdłuż
krawędzi doliny, na obszarach zasilanych przez wody gruntowe, występują ponownie
niskoproduktywne torfowiska bogate w kationy dwuwartościowe. Ta typowa strefowość nie
występuje jednak w Środkowym Basenie Biebrzy, który został częściowo zaburzony przez
melioracje (Wassen 1995).

1.2.

Ogólna charakterystyka torfowisk niskich
W języku polskim termin „torfowisko niskie” ma szerokie znaczenie i może obejmować

zarówno ekosystemy niskoproduktywne, jak i eutroficzne szuwary z klasy Phragmitetea
wykształcone na torfie (Tobolski 2000, Herbich i Herbichowa 2002). W języku polskim
funkcjonuje także termin „mokradło”, o szerszym znaczeniu niż termin „torfowisko”. Określa ono
obszary o płytkim poziomie wód gruntowych, zalane wodą lub tylko okresowo zabagnione,
położone na glebach mineralnych lub organicznych (Ilnicki 2002). W niniejszej pracy, o ile nie jest
to sprecyzowane dokładniej, terminu torfowisko niskie używam, jako określenie dla
niskoproduktywnych, otwartych ekosystemów torfowiskowych. Pojęcia „typowe gatunki
torfowiskowe” używam w odniesieniu do gatunków roślin charakterystycznych dla klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
Torfowiska niskie to naturalne lub półnaturalne ekosystemy torfotwórcze zasilane
głównie wodami gruntowymi ubogimi w pierwiastki biogenne. Występują tam zbiorowiska
roślinne, których produktywność jest ograniczana przez niską dostępność pierwiastków
biogennych. Wśród roślin zielnych duży udział mają rośliny z rodziny Cyperaceae, a warstwa
mszaków składa się z mchów torfowców lub mchów brunatnych. Odczyn pH wody zasilającej
takie torfowiska jest wyższy od 5,5 (Hájek i in. 2006; van Diggelen i in. 2006; Peterka i in. 2017).
Warstwa mchów na niezaburzonych torfowiskach niskich jest zwykle dobrze rozwinięta, a ich
biomasa może przekraczać nadziemną biomasę roślin wyższych (Venterink i in. 2009). Mchy te są
dobrze przystosowane do wzrostu nawet w warunkach długotrwałego zalania (Cusell i in. 2013).
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Na podstawie odczynu i zawartości kationów dwuwartościowych w wodzie, wzdłuż
gradientu poor-rich, można wyróżnić pięć typów torfowisk niskich charakteryzujących się
odmiennym chemizmem wody oraz składem gatunkowym roślin, zwłaszcza w odniesieniu do
mchów. Na początku gradientu poor-rich znajdują się kwaśne torfowiska niskie, tzw. poor fens
zdominowane przez torfowce. Wraz ze wzrastającymi pH, zawartością wapnia w wodzie
i udziałem mchów brunatnych można wyróżnić tzw. moderately rich fens, rich fens, extremaly
rich fens, gdzie nie występują już torfowce, aż do tzw. calcareous fens, gdzie dochodzi do
wytrącania się węglanu wapnia. Należy jednak pamiętać, że podział na powyższe typy torfowisk
jest niskich jest umowny, a jednoznaczne przyporządkowanie torfowiska do konkretnego typu
może być problematyczne (Hájek i in. 2006). Schemat rozmieszczenia torfowisk niskich wzdłuż
gradientu poor-rich przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Rozmieszczenie torfowisk niskich wzdłuż gradientu poor-rich. Na podstawie Hájek i in. (2006),
zmodyfikowane.

Według polskiej klasyfikacji fitosocjologicznej zbiorowiska roślinne występujące na
torfowiskach niskich należą do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Klasa ta obejmuje kwaśne
torfowiska przejściowe (rząd Scheuchzerietalia palustris), kwaśne torfowiska niskoturzycowe
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(rząd Caricetalia nigrae), aż do zasadowych, bogatych w wapń torfowisk niskoturzycowych (rząd
Caricetalia davallianae) (Matuszkiewicz 2001).
Torfowiska niskie mogą wykształcać się w miejscach, gdzie zapewniony jest stały,
powolny dopływ wód gruntowych bogatych w wapń, a także magnez i żelazo. Można je spotkać
na przykład w niewielkich zagłębieniach międzywydmowych, wzdłuż dolin rzek, gdzie mogą
zajmować rozległe powierzchnie, oraz w górach - w miejscach wypływu ze zboczy wód
gruntowych. Dzięki obecności procesów geochemicznych, takich jak wiązanie fosforu przez wapń
i żelazo w glebie, dostępność pierwiastków biogennych jest tam niska, co umożliwia przetrwanie
wyspecjalizowanych, mało produktywnych gatunków roślin. W przeszłości, w warunkach
niezaburzonej hydrologii, torfowiska niskie o charakterze naturalnym były ekosystemami
stabilnymi i nie ulegały sukcesji w kierunku trwałych zbiorowisk zaroślowych lub leśnych
(Grootjans i in. 2006); możliwe były też naturalne fluktuacje pomiędzy ekosystemem otwartym,
a zadrzewionym (Jabłońska i in. 2014).
Niskoproduktywne torfowiska niskie charakteryzują się znacznym uwilgotnieniem gleby
i wysokim poziomem wód gruntowych, znajdującym się najczęściej tuż pod powierzchnią
torfowiska (Stelmaszczyk i in. 2015). Możliwe są jednak okresowe wahania poziomu wód
gruntowych. W torfowiskach niskich wykształconych w dolinie Biebrzy, w latach o typowym
uwilgotnieniu notuje się obecność poziomów wód gruntowych: od występujących tuż nad
powierzchnią gleby, do położonych 15-30 cm poniżej powierzchni gruntu. Podczas suszy poziom
wód gruntowych może spadać nawet do ponad 50 cm poniżej powierzchni torfowiska. Podczas
wilgotnej pogody możliwe są także płytkie zalewy na głębokość do kilku centymetrów (De Mars
i in. 1997). Skład gatunkowy fitocenoz występujących na torfowiskowych jest w znacznej mierze
zależny od składu chemicznego wody zasilającej torfowisko i dostępności pierwiastków
biogennych (Lucassen i in. 2006). Niskoproduktywne torfowiska niskie zasilane są wodami
gruntowymi ubogimi w potas i bardzo ubogimi w jony fosforanowe (Wassen 1995). Szczególnie
ubogie w pierwiastki biogenne wydają się być obszary wypływu bogatych w wapń wód
gruntowych. Dochodzi tam do niskiej dostępności jonów amonowych, fosforanowych, a także
zwiększonej dostępności żelaza osiągającego często toksyczne dla roślin stężenia (Lucassen i in.
2006).
Torfowiska niskie charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym roślin, wyższym niż
torfowiska wysokie. Na przykład na położonym w Niemczech torfowisku niskim, w zbiorowisku
należącym do związku Caricion davallianae, stwierdzono obecność nawet 28 gatunków na metr
kwadratowy (Schrautzer i Jensen 2006). Liczba gatunków roślin wyższych występujących
w Polsce w różnego typu ekosystemach mokradłowych wynosi około 24% krajowej liczby
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gatunków. Wśród nich aż 46% gatunków mokradłowych jest w różnym stopniu narażonych na
wyginięcie, przynamniej w skali regionalnej (Kopeć i Michalska-Hejduk 2012). Na torfowiskach
niskich występują gatunki rzadkie i objęte ochroną gatunkową. W Polsce takimi gatunkami są na
przykład: lipiennik Loesela (Liparis loeselii), skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), tłustosz
pospolity (Pinguicula vulgaris), turzyca Davalla (Carex davalliana), gnidosz błotny (Pedicularis
palustris), rosiczka długolistna (Drosera anglica), kruszczyk błotny (Epipactis palustris). Są to
gatunki objęte ochroną ścisłą, niektóre z nich uznano za gatunki będące przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty (UE) (Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia
9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin). Na obszarze Unii Europejskiej
torfowiska niskie są chronione w ramach sieci Natura 2000. W Polsce wśród chronionych
w ramach tej sieci siedlisk przyrodniczych wykształcających się na torfowiskach niskich
występują: obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion albae
(oznaczane kodem 7150), torfowiska nakredowe (kod 7210) oraz górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod 7230) (Herbich 2004).
Oprócz niezaburzonych torfowisk niskich występują także cenne przyrodniczo
ekosystemy powstałe na torfowiskach, w których poziom wód gruntowych został w niewielkim
stopniu obniżony. Określa się je angielskim terminem fen meadows lub fen grasslands. Są to
otwarte ekosystemy posiadające gatunki typowe dla torfowisk niskich, ale nawiązujące
florystycznie do związków Calthion lub Molinion poprzez duży udział traw i gatunków roślin
dwuliściennych. Na podstawie zawartości wapnia w wodzie zasilającej, takie ekosystemy można
klasyfikować podobnie jak typowe torfowiska niskie, wyróżniając poor fen grassland, rich fen
grasslands i calcareous fen grasslands (Hájek i in. 2006). Pomimo, że dochodzi w nich do spadku
udziału rzadkich gatunków roślin względem niezaburzonych torfowisk, takie ekosystemy wciąż
mają wysoką wartość przyrodniczą i powinny podlegać ochronie (van Diggelen i in. 2006).

1.3.

Warunki siedliskowe występujące na torfowiskach niskich

Dostępność światła
Bogactwo gatunkowe i liczba gatunków roślin typowych dla torfowisk niskich zmniejszają
się wraz ze wzrostem ilości wytwarzanej nadziemnej biomasy roślinnej (Güsewell i Edwards
1999). W niskoproduktywnych torfowiskach niskich zwarcie roślin jest niewielkie, co powoduje,
że znaczna ilość światła może docierać do niższych warstw fitocenoz, w tym do warstwy mchów
(Kotowski i van Diggelen 2004). Rośliny w takich fitocenozach są przystosowane do warunków
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stresowych występujących na torfowisku, jednak są słabe konkurencyjnie i wymagają dużego
dostępu do światła. W konsekwencji, ich występowanie jest ograniczone do obszarów, gdzie
niska dostępność pierwiastków biogennych ogranicza produktywność roślin. Gatunki typowe dla
torfowisk niskich są co prawda w stanie tolerować warunki siedliskowe obszarów o wyższej
żyzności, jednak przegrywają tam konkurencję o dostęp do światła z gatunkami silniejszymi,
o szybszym wzroście (Kotowski i in. 2006). Zmniejszenie intensywności dostępnego dla roślin
światła negatywnie wpływa na różnorodność gatunkową torfowisk niskich (Kotowski i van
Diggelen 2004). Schrautzer i Jensen (2006) prowadząc badania na fen grasslands stwierdzili
wyraźny spadek liczby gatunków roślin wraz ze wzrostem produktywności roślin, co tłumaczą
spadkiem intensywności światła docierającego do niższych warstw fitocenoz. Przy obecności
nadziemnej biomasy w ilości mniejszej niż 200 g/m2, na wysokość 30 cm ponad poziomem
gruntu docierało powyżej 60% światła. Natomiast w przypadku, gdy biomasa występowała
w ilości około 400 g/m2 intensywność światła na tej wysokości spadła poniżej 20% i szybko
zmniejszała się wraz z dalszym wzrostem produktywności. Ilość nadziemnej biomasy wyższa niż
400 - 500 g/m2 znacznie ograniczała występowanie niskich gatunków roślin, często zagrożonych
wyginięciem (Schrautzer i Jensen 2006).
Na wilgotnych łąkach i w szuwarach do poziomu gruntu (lub warstwy mchów) dociera
zazwyczaj wyraźnie mniej światła niż w zbiorowiskach torfowisk niskich, nawet przy takim
samym poziomie produktywności, a intensywność światła jest tam zwykle poniżej świetlnego
punktu kompensacyjnego. Przyczyną jest prawdopodobnie duży udział roślin o szerokich liściach.
W przypadku szuwarów trzcinowych do powierzchni gruntu dociera mniej niż 1% światła
i dopiero na wysokości około 130 cm jego intensywność jest wystarczająco wysoka do
przekroczenia świetlnego punktu kompensacji. Tak silne ocienienie utrudnia lub uniemożliwia
przetrwanie gatunków roślin o niskim wzroście (Kotowski i van Diggelen 2004).

Warunki beztlenowe w glebie

W niezaburzonych ekosystemach torfowiskowych, ze względu na utrzymujący się wysoki
poziom wód gruntowych, w glebie występują warunki beztlenowe, co prowadzi do obniżonego
potencjału redoks gleby (De Mars i Wassen 1999). Niska wartość potencjału redoks ma istotne
znaczenie dla funkcjonowania tych ekosystemów, ponieważ wpływa na stopień utlenienia na
przykład azotu, żelaza, siarki czy też manganu, i tym samym na dostępność oraz obieg tych
pierwiastków. Brak tlenu w podłożu znacznie spowalnia tempo rozkładu materii organicznej
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przez mikroorganizmy glebowe, które muszą wykorzystywać alternatywne akceptory
elektronów, na przykład jony siarczanowe lub azotanowe (Smolders i in. 2006).
W

warunkach

niskiej

wartości

potencjału

redoks,

w

wyniku

działalności

mikroorganizmów, możliwa jest redukcja jonów azotanowych do azotu atmosferycznego,
redukcja żelaza Fe3+ do Fe2+, redukcja jonów siarczanowych do siarkowodoru. Możliwa jest także
produkcja metanu. Po podniesieniu potencjału redoks Fe2+ oraz H2S ulegają powtórnemu
utlenieniu do odpowiednio Fe3+ i SO42- (Knorr i Blodau 2009). W warunkach anoksji żelazo
występuje w formie zredukowanej Fe2+, która jest dobrze rozpuszczalna w wodzie. W pobliżu
powierzchni torfowiska, gdzie możliwy jest dostęp tlenu, dochodzi do powstania strefy kontaktu
między wodami o różnych potencjałach redoks. W warunkach tlenowych dochodzi do utleniania
się żelaza Fe2+ do żelaza Fe3+, które jest słabo rozpuszczalne w wodzie. Powstające w ten sposób
związki żelaza trójwartościowego pod postacią tlenków, wodorotlenków i hydroksytlenków,
tworzą charakterystyczne czerwono-pomarańczowo zabarwione osady żelaziste. Żelazo w takiej
formie ma zdolność do wiązania jonów fosforanowych oraz rozpuszczonej materii organicznej
(Riedel i in. 2013). Proces utleniania żelaza Fe2+ do żelaza Fe3+ jest szybki i zachodzi w przeciągu
kilku minut od dostania się tlenu do roztworu wodnego zawierającego związki Fe2+ (Zak i in.
2010).
Występowanie warunków beztlenowych w glebie jest silnym czynnikiem stresowym dla
roślin. Brak tlenu w podłożu może prowadzić do dysfunkcji lub nawet obumierania korzeni, co
z kolei może skutkować niewystarczającym zaopatrzeniem roślin w wodę i pierwiastki biogenne.
W warunkach beztlenowych powstają toksyczne dla roślin stężenia Fe2+ a także H2S. Dodatkowo
w korzeniach mogą gromadzić się produkty oddychania beztlenowego, takie jak etanol, kwas
mlekowy, aldehyd octowy. Długotrwałe utrzymywanie się warunków beztlenowych w glebie
prowadzi do zaburzeń fotosyntezy spowodowanych niedostatecznym zaopatrzeniem roślin
w wodę, co przekłada się na obniżenie tempa produkcji biomasy. Rośliny bagienne posiadają
cechy budowy pozwalające ograniczać negatywne skutki niskiego potencjału redoks w glebie,
takie jak występowanie aerenchymy w korzeniach, a także przystosowania na poziomie
biochemicznym pozwalające na przykład na utlenianie siarkowodoru (Pezeshki 2001).
Występowanie warunków beztlenowych w glebie jest jedną z przyczyn, z powodu których na
torfowiskach niskich występują wyspecjalizowane gatunki roślin przystosowane do warunków
stresowych (Kotowski i in. 2010).
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Pierwiastkowa limitacja produkcji biomasy roślinnej

Kiedy dostępność pierwiastków biogennych jest zbyt niska, żeby pokryć pełne
zapotrzebowanie roślin, dochodzi do wystąpienia tzw. limitacji produkcji biomasy roślinnej
spowodowanej

niedoborami pierwiastków

biogennych

(ang. nutrient limitation). Jej

występowanie skutkuje obniżeniem ilości wytwarzanej nadziemnej biomasy roślin (Boeye i in.
1997). Limitacja produkcji biomasy może występować zarówno na poziomie pojedynczego
gatunku rośliny, jak i całego zbiorowiska roślinnego (van Duren i Pegtel 2000). Limitacja
produkcji biomasy roślin spowodowana poprzez niedobory pierwiastków biogennych występuje
na większości powierzchni lądu. W skali globalnej szacuje się, że w ekosystemach lądowych
ogranicza ona produkcję biomasy roślin o 16 - 28%. Najsilniejsze niedobory pierwiastków
biogennych stwierdzane są w ekosystemach trawiastych (Fisher i in. 2012). Na niezaburzonych
torfowiskach dostępność przynajmniej jednego z pierwiastków biogennych (zwykle azotu lub
fosforu) jest bardzo niska, w związku z tym powszechne jest występowanie ich niedoborów na
poziomach wyraźnie ograniczających produktywność roślin (Venterink i in. 2009). Na przykład,
na niskoproduktywnych torfowiskach typu rich fen stwierdzono produktywność roślin na
poziomie 249 g s.m./m2, podczas gdy na żyźniejszych terasach zalewowych wynosiła ona 625
g s.m./m2 (Wassen 1995). Także na obszarach zalewowych, inni autorzy odnotowali wartości
produktywności roślin wynoszące około 1000 g s.m./m2 (De Mars i in. 1996). Kiedy występują
niedobory więcej niż jednego pierwiastka, dochodzi wtedy do tzw. kolimitacji (Koerselman
i Meuleman 1996; Venterink i in. 2003; Wassen i in. 2005; Venterink i in. 2009). Wzrost
dostępności pierwiastka, który występuje w niedoborze może spowodować, że produkcję
biomasy zacznie limitować inny pierwiastek (Venterink i in. 2003). Na przykład atmosferyczna
depozycja jonów azotanowych na obszar torfowiska ubogiego w azot może spowodować,
że pierwiastkiem limitującym produkcję biomasy roślinnej stanie się fosfor (Phuyal i in. 2008).
Typ limitacji produkcji biomasy mierzony na poziomie jednego gatunku może dobrze
odzwierciedlać typ limitacji na poziomie zbiorowiska roślinnego. Mimo to, możliwa jest sytuacja,
w której produktywność gatunków występujących w tym samym zbiorowisku jest limitowana
przez niedobory różnych pierwiastków, na przykład niektóre gatunki wykazują niedobory N, inne
P lub K. Może to wynikać z odmiennych przystosowań różnych gatunków do pobierania
i reutylizacji tych pierwiastków (Øien 2004). Ogólnie wydaje się, że na torfowiskach niskich typu
poor fen oraz bardziej produktywnych rich fen występują niedobory azotu, natomiast na
torfowiskach niskoproduktywnych, bogatych w wapń, produkcję biomasy roślinnej limituje
niedobór fosforu (van Duren i in. 1997; Boeye i in. 1997). Według van Durena i Pegtela (2000) na
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niezaburzonych torfowiskach najczęściej występują niedobory azotu. Niedobory fosforu
powstają natomiast w sytuacji dużej zawartości wapnia lub żelaza w wodzie i glebie, po
obniżeniu poziomu wód gruntowych lub po długotrwałym użytkowaniu kośnym. Osuszenie
i wynoszenie biomasy roślin poza torfowisko może także skutkować powstawaniem niedoborów
potasu. Według Wassena i in. (1995) na torfowiskach niskich w Dolinie Biebrzy występują
głównie niedobory azotu. Stelmaszczyk i in. (2015) stwierdzili, że w biebrzańskich,
niezaburzonych torfowiskach niskich zdominowanych przez zbiorowiska z klasy ScheuchzerioCaricetea nigrae oraz w wilgotnych łąkach ze związku Molinion występują niedobory fosforu,
natomiast w szuwarach turzycowych ze związku Magnocaricion powstają niedobory azotu.
Niska trofia ogranicza występowanie gatunków roślin nietypowych dla torfowisk, w tym
roślin inwazyjnych. Gatunki torfowiskowe charakteryzujące się niską wysokością potrafią
prawidłowo funkcjonować i osiągać maksymalne tempo produkcji biomasy nawet w warunkach
niewielkiej dostępności pierwiastków biogennych. Wynika to prawdopodobnie z ich niskiej
względnej szybkości wzrostu (ang. relative growth rate), lecz dużej efektywności wykorzystania
pierwiastków biogennych do produkcji biomasy (ang. nutrient use efficiency) (Kotowski i in.
2006). Natomiast gatunki charakteryzujące się wyższą produktywnością nie są w stanie
dominować w warunkach bardzo niskiej żyzności gleby. Związane jest to z brakiem zdolności do
efektywnego wykorzystania pierwiastków biogennych i ich wydajnej reutylizacji w kolejnych
sezonach wegetacyjnych (Aerts i van der Peijl 1993).
Skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych różni się pomiędzy torfowiskami, na których
występują niedobory azotu, fosforu lub potasu (Güsewell i Bollens 2003; Venterink i in. 2003;
Øien 2004; Olde Venterink 2011; Rozbrojova i Hajek 2008; Pawlikowski i in. 2013). Na przykład
na torfowiskach niskich w północnej Polsce stwierdzono, że występujące różnice w składzie
gatunkowym

roślin

najlepiej

można

wyjaśnić

przy

pomocy

wartości

stosunku

stechiometrycznego N:P w biomasie roślinnej, wskazującego na występowanie niedoborów
azotu lub fosforu. Na torfowiskach, na których limitujący był niedobór fosforu, występowały
obficie gatunki z rzędu Caricetalia davallianae, podczas gdy w przypadku niedoboru azotu
gatunki te były nieliczne, w zamian podwyższony był udział gatunków szuwarowych (Pawlikowski
i in. 2013). Uważa się, że największa liczba gatunków rzadkich i chronionych występuje na
torfowiskach, na których występują niedobory fosforu (Venterink i in. 2003; Wassen i in. 2005),
stąd ekosystemy torfowiskowe ubogie w fosfor powinny być objęte szczególną ochroną
(Rozbrojova i Hajek 2008). Różnice w składzie gatunkowym ekosystemów o różnych typach
limitacji mogą wynikać między innymi z odmiennych przystosowań roślin do życia w warunkach
niskiej żyzności gleby. Niedobory azotu sprzyjają występowaniu gatunków roślin o dużych
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systemach korzeniowych, wydajnej fotosyntezie i wyższym tempie produkcji biomasy. Natomiast
przy niedoborach fosforu przewagę mają rośliny mające zdolność efektywnego pobierania
i akumulacji fosforu, jego wydajnej reutylizacji z obumierających organów, długiej żywotności
liści i skutecznie broniące się przed roślinożercami (Olde Venterink 2011).
W ekosystemach torfowiskowych, w warunkach niedoboru pierwiastków biogennych,
występuje nieliniowa zależność pomiędzy produktywnością roślin, a ich różnorodnością
gatunkową. Największą liczbę gatunków notuje się w warunkach umiarkowanej produktywności,
natomiast spada ona wyraźnie przy produktywności niskiej oraz wysokiej. Dzieje się tak,
ponieważ istnieje niewiele gatunków roślin przystosowanych do bardzo niskiej dostępności
pierwiastków biogennych. Z kolei w warunkach eutroficznych dochodzi do dominacji kilku
gatunków o wysokich zdolnościach konkurencyjnych. Uważa się, że w warunkach niskiej żyzności
gleby rośliny konkurują głównie o pierwiastki biogenne, natomiast wzrost ich dostępności
powoduje, że rośliny będą konkurować głównie o dostęp do światła (Grime 1979; Venterink i in.
2003). Największą liczbę gatunków roślin w ekosystemach mokradłowych stwierdzano przy
produktywności pomiędzy 200 g/m2 a 600 g/m2. Przy produktywności powyżej 600 g/m2 nie
stwierdzano obecności gatunków uznanych za zagrożone wyginięciem (Wassen i in. 2005).
Wydaje się, że optymalny zakres produktywności roślin umożliwiający utrzymanie dużej
bioróżnorodności jest wąski na torfowiskach, na których występują niedobory fosforu, i nawet
stosunkowo niewielka zmiana produktywności może wyraźnie wpłynąć na liczbę występujących
tam gatunków roślin. Na torfowiskach, na których występują niedobory azotu zakres
produktywności umożliwiający występowanie licznych gatunków jest szerszy (Venterink i in.
2003; Olde Venterink 2011).

1.4.

Sposoby użytkowania torfowisk niskich w Europie

Użytkowanie kośne

Koszenie jest tradycyjnym i najpopularniejszym typem użytkowania torfowisk niskich
w Europie, podtrzymującym wysoką bioróżnorodność tych ekosystemów i powstrzymującym
sukcesję w kierunku rozwoju zarośli i lasu. Koszenie i wynoszenie biomasy roślin poza obszar
torfowiska zmniejsza ilość żywej i martwej materii organicznej, zwiększa dostęp światła do
powierzchni gruntu, ogranicza rozwój roślin silnych konkurencyjnie, w tym młodych pędów
drzew i krzewów. Dodatkowo wraz z pozyskanym sianem usuwa się z torfowiska pierwiastki
biogenne zawarte w biomasie roślin. W odróżnieniu od wypasu koszenie nie jest selektywne
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i obejmuje wszystkie wystarczająco wysokie gatunki roślin (Middleton, Holsten, i in. 2006;
Venterink i in. 2009). Siano uzyskiwane z niezaburzonych torfowisk niskich charakteryzuje się
niewielką wartością pokarmową dla bydła. Nadaje się ono raczej na wyściółkę dla zwierząt niż na
paszę (Middleton, Holsten, i in. 2006). Z powodu niewielkiej produktywności torfowisk niskich
uzyskuje się z nich małe ilości siana, a jego ilość spada wraz ze wzrastającą częstotliwością
koszenia. Na norweskim torfowisku niskim stwierdzono, że przy corocznym pokosie otrzymano
siano w ilości 65 g/m2, przy pokosie co dwa lata 113 g/m2, a przy koszeniu co 4 lata 140 g/m2
(Moen i in. 2015). Wśród zadań ochronnych przewidzianych dla Biebrzańskiego Parku
Narodowego na lata 2018 - 2020 wskazuje się na konieczność wykaszania torfowisk niskich
(siedliska 7320) co 3 – 5 lat, w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada. Płaty zarośnięte przez
trzcinę pospolitą powinny być koszone co 2 lata (Zadania ochronne dla Biebrzańskiego PN na
lata 2018 - 2020). Na torfowiskach niskich, na których doszło do zwiększenia dostępności
pierwiastków biogennych nawet coroczne wykaszanie może być niewystarczające dla
podtrzymania obecności rzadkich gatunków roślin. W przypadku tylko jednego pokosu
wykonywanego późnym latem obserwowano rozprzestrzenianie się gatunków roślin o wysokich
zdolnościach konkurencyjnych, takich jak trzcina pospolita (Phragmites australis) czy wiązówka
błotna (Filipendula ulmaria). Aby temu zapobiegać wskazane było dokonanie dwóch pokosów
rocznie (Seer i Schrautzer 2014).
Głównym problemem związanym z koszeniem dużych obszarów torfowisk są
niedostępność torfowisk dla tradycyjnych pojazdów mechanicznych oraz wysokie koszty
związane z koszeniem ręcznym. Rozwiązaniem tego problemu stosowanym między innymi
w Biebrzańskim Parku Narodowym jest koszenie przy użyciu przystosowanych do tego ratraków,
charakteryzujących się niskim naciskiem na powierzchnię torfowiska. Wadą tego rozwiązania jest
spadek zróżnicowania mikrotopografii torfowiska objawiający się spadkiem liczebności
niektórych gatunków roślin. W związku z tym nie poleca się użycia ratraków na torfowiskach, na
których obecność mikrotopografii przyczynia się do występowania dużej różnorodności
biologicznej (Kotowski i in. 2013).
Prawidłowe użytkowanie torfowiska nie jest czynnikiem wystarczającym do jego
zachowania. Nawet w przypadku prawidłowego, mało intensywnego użytkowania kośnego może
dojść do wzrostu produktywności roślin i spadku liczby rzadkich, wyspecjalizowanych gatunków,
zarówno wśród mchów, jak i roślin wyższych. Odpowiedzialne są za to na przykład zmiany
sposobu użytkowania gruntów otaczających torfowisko i związany z tym dopływ pierwiastków
biogennych (Bergamini i in. 2009). Nawet prawidłowe, ekstensywne prowadzenie koszenia
wydaje się nie zapobiegać postępującemu zakwaszeniu torfowiska położonego na obszarach
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o dużej antropopresji i może promować sukcesję w kierunku torfowisk typu poor fen (van
Diggelen i in. 2015). Również na osuszonych torfowiskach samo wprowadzenie użytkowania
kośnego nie przynosi efektów w postaci powrotu roślin typowo torfowiskowych, konieczne jest
zastosowanie dodatkowych działań, takich jak zablokowanie rowów melioracyjnych czy
podniesienie poziomu wody gruntowej (Mälson i in. 2010), co jednak może doprowadzić do
podniesienia dostępności pierwiastków biogennych i uniemożliwić restytucję ponownie
nawodnionego torfowiska (Zak i in. 2010). Koszenie i wynoszenie biomasy roślin na silnie
odwodnionych torfowiskach niskich powoduje zmniejszenie ilości związanego wymiennie potasu
w glebie. Przyczynia się to w efekcie do powstania niedoborów tego pierwiastka dla roślin
i dalszej degradacji roślinności torfowiskowej (Venterink i in. 2009).

Użytkowanie pasterskie

Prowadzenie wypasu na niezaburzonych torfowiskach niskich nie było tradycyjnie
prowadzone na większą skalę. Zwierzęta gospodarskie unikają torfowisk, a powodem tego jest
wysokie uwilgotnienie gleby oraz niska wartość paszowa roślin torfowiskowych (Middleton i in.
2006). Jednak w przypadku dobrania odpowiedniej obsady zwierząt wypas może być skutecznym
narzędziem do ochrony alkalicznych torfowisk niskich i umożliwiać występowanie wysokiej liczby
gatunków roślin. Jednocześnie nawet przy optymalnej obsadzie konieczne może się okazać
wykaszanie miejsc o najwyższym uwilgotnieniu, unikanych przez zwierzęta (Seer i Schrautzer
2014). Mało intensywne użytkowanie pasterskie jest bardziej korzystne dla zachowania
bioróżnorodności torfowisk niskich niż długotrwałe pozostawienie ich nieużytkowanymi.
Wprowadzenie wypasu na nieużytkowanych torfowiskach prowadzi do wzrostu liczby gatunków
roślin, choć nie gatunków rzadkich. Lepszym typem użytkowania torfowisk jest użytkowanie
kośne, dzięki któremu możliwe jest występowanie większej liczby gatunków roślin niż na
obszarach użytkowanych pastersko lub porzuconych, także w przypadku gatunków rzadkich
(Bucher i in. 2016).
Użytkowanie pasterskie daje dobre wyniki w restytucji ekosystemów trawiastych
wytworzonych na glebach mineralnych. Dzięki wypasowi może dojść do wzrostu liczby gatunków
roślin, w tym gatunków typowych dla odtwarzanego siedliska. Natomiast próby restytucji
ponownie nawodnionych torfowisk niskich poprzez wprowadzenie wypasu dały niejednoznaczne
wyniki. Z jednej strony wprowadzenie wypasu na obszary bogate gatunkowo doprowadziło do
spadku liczby gatunków roślin, a także wzrostu udziału gatunków o większych zdolnościach
konkurencyjnych, takich jak pokrzywa zwyczajna czy turzyca błotna - być może było to
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spowodowane zbyt niską intensywnością wypasu, która sprzyjała rozwojowi roślin
wytwarzających rozłogi. Z drugiej strony na obszarach ubogich gatunkowo wprowadzenie
wypasu doprowadziło do wzrostu liczby gatunków roślin, wyraźnego na obszarach dotychczas
nieużytkowanych i niewielkiego w miejscach o wcześniejszym intensywnym wypasie. Wydaje się,
że użycie wypasu jako skutecznego narzędzia do restytucji i zachowania roślinności torfowisk jest
trudne, gdyż wymaga dokładnego dobrania intensywności wypasu do konkretnego zbiorowiska
roślinnego. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zwierzęta preferują miejsca o mniejszym
uwilgotnieniu i obfitszym występowaniu roślin o wyższej wartości paszowej. Przez to obszary
torfowisk są przez zwierzęta unikane lub zgryzane tylko w niewielkim stopniu (Schrautzer i in.
2016).

1.5.

Przyczyny zanikania torfowisk w Europie
Ludzie od stuleci przekształcali ekosystemy torfowiskowe. Początkowo torfowiska były

osuszane w celu umożliwienia wypasu bydła oraz pozyskania większej ilości siania, jednocześnie
o lepszej jakości. W XX wieku, wraz z rozwojem technik melioracyjnych, torfowiska niskie były
osuszane na dużą skalę, także w celu prowadzenia uprawy roślin (van Diggelen i in. 2006).
Osuszanie torfowisk dla celów rolnictwa związane jest faktem, że dopiero po obniżeniu poziomu
wód gruntowych możliwe jest prowadzenie na nim intensywnej gospodarki łąkarskiej i rolnej,
zwiększa się także dostępność torfowisk dla pojazdów mechanicznych (Zeitz i Velty 2002). Do
degradacji torfowisk niskich przyczynia się także osuszanie zadrzewionych torfowisk niskich
w celu zwiększenia produktywności drzew. Obniżenie poziomu wody może prowadzić do 2 - 4
krotnego wzrostu tempa przyrostu biomasy drzew, jednocześnie związane jest to z zanikiem
gatunków roślin zielnych i mchów przystosowanych do życia w warunkach wysokiej wilgotności
podłoża (Miller i in. 2015). Melioracje oraz pozostałe działania człowieka prowadzące do
degradacji ekosystemów torfowiskowych, takie jak pozyskiwanie torfu, doprowadziły do
znacznego spadku powierzchni naturalnych niezaburzonych torfowisk. Stało się tak zwłaszcza
w zachodniej Europie, gdzie niezaburzone torfowiska niskie praktycznie już nie występują (van
Diggelen i in. 2006).
Modernizacja rolnictwa w drugiej połowie XX wieku doprowadziła do zmian sposobu
użytkowania torfowisk niskich. Na osuszonych torfowiskach powszechnie dochodziło do
intensyfikacji użytkowania, co prowadziło do utraty ich wartości przyrodniczych. Na
niezaburzonych torfowiskach tradycyjne, ekstensywne koszenie stało się nieopłacalne i doszło
do zaniechania ich użytkowania (Klimkowska, van Diggelen, i in. 2010). Obecnie tylko niewielkie
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powierzchnie torfowisk niskich są użytkowane w tradycyjny sposób, zapewniający właściwe
funkcjonowanie tych ekosystemów. Na przykład w Szwecji i Norwegii użytkowane jest w ten
sposób mniej niż 0,1% całkowitej powierzchni torfowisk niskich (Moen i in. 2015).
Inną przyczyną zaniku cennych zbiorowisk torfowisk niskich jest wzrost dostępności
pierwiastków biogennych. Eutrofizacja wody i gleby może być spowodowana dostarczeniem
pierwiastków biogennych z zewnętrznego źródła, takiego jak na przykład atmosferyczna
depozycja azotu, czy też spływ nawozów z obszarów użytkowanych rolniczo. Eutrofizacja może
wynikać także z przyśpieszonego uwalniania się pierwiastków zakumulowanych w glebie wskutek
zaburzenia warunków siedliskowych na torfowisku (Wassen i Olde Venterink, 2006).
Niskoproduktywne torfowiska niskie są bardzo wrażliwe na wzrost dostępności pierwiastków
biogennych, a ich zwiększona dostępność prowadzi do podniesienia poziomu produktywności
roślin, spadku udziału niskich, słabych konkurencyjnie gatunków i znacznych zmian składu
gatunkowego roślin (Pauli i in. 2002). Najbardziej wrażliwe na eutrofizację torfowiska są mchy,
ich skład gatunkowy zmienia się jako pierwszy pod wpływem wzrostu dostępności pierwiastków
biogennych, zanim nastąpi zauważalna zmiana w składzie gatunkowym roślin wyższych (Hájek
i in. 2015). Niekorzystny jest także spadek odczynu torfowisk będący skutkiem zanieczyszczenia
wód gruntowych i powierzchniowych, zwiększonej atmosferycznej depozycji siarki i azotu czy też
wahań poziomu wód gruntowych. Acydyfikacja prowadzi do zmian składu gatunkowego
zasadowych torfowisk niskich w kierunku bardziej ubogich gatunkowo torfowisk typu poor fen
(van Diggelen i in. 2015).

Osuszanie torfowisk
Na torfowiskach o niezaburzonej hydrologii naturalnie występujące obniżenia poziomu
wód gruntowych nie muszą prowadzić do niekorzystnych następstw. Nierozłożony torf ma
zdolność do kurczenia się pod wpływem spadku wilgotności i rozszerzania się po jej wzroście.
Z tego powodu w okresach niedoborów wilgoci obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje
jednoczesne obniżenie powierzchni torfowiska. Dzięki takiemu zjawisku nawet w okresach
suchych torf pozostaje wilgotny i nie ulega rozkładowi. Jednak po długotrwałym, silnym spadku
poziomu wód gruntowych torf traci te właściwości, przez co dochodzi do niekorzystnych zmian
jego właściwości fizycznych i chemicznych (Rezanezhad i in. 2016). Niewielkie obniżenie poziomu
wód gruntowych, rzędu 20 cm, może nie wpłynąć w sposób zauważalny na uwalnianie
pierwiastków biogennych zakumulowanych w torfie. Przyczyną jest prawdopodobnie podsiąk
wody, który powoduje, że uwilgotnienie wierzchniej warstwy torfu jest wystarczająco wysokie,
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aby zatrzymać aktywność mikroorganizmów (Macrae i in. 2013). Jednak wyraźne obniżenie
poziomu wód gruntowych na torfowiskach niskich powoduje aerację wierzchniej warstwy gleby,
a proces akumulacji torfu w warunkach beztlenowych zostaje zastąpiony procesem murszenia.
Dochodzi wtedy do nieodwracalnych zmian właściwości gleby spowodowanych mineralizacją
materii organicznej przez mikroorganizmy glebowe, w tym do spadku pojemności wodnej gleby
oraz spadku jej zdolności do podsiąku kapilarnego (Zeitz i Velty 2002; Holden i in. 2004). Na
zmeliorowanych torfowiskach dochodzi do wzmożonych wahań poziomu wód gruntowych
(Holden i in. 2004). Utrata tej samej objętości wody na torfowisku osuszonym prowadzi do około
dwukrotnie większego spadku poziomu wód gruntowych w porównaniu z torfowiskiem
naturalnym. Przyczyną tego zjawiska jest obniżona zdolność magazynowania wody przez
zmurszały torf (Granath i in. 2016). Wahania poziomu wód gruntowych prowadzą do zmian
potencjału redoks w glebie skutkujących naprzemiennym uwalnianiem i wiązaniem fosforu.
Mogą również powodować uwalnianie się fosforu zawartego w mikroorganizmach, które
obumierają po wyschnięciu wierzchniej warstwy gleby (Olila i in. 1997). Z tego powodu
torfowiska niskie, na których fosfor jest pierwiastkiem ograniczającym produktywność roślin, są
bardziej wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych niż torfowiska, na których limitujący jest
niedobór azotu (Jabłońska i in. 2014).
Torf posiada w swojej strukturze pory, których drożność i stopień połączenia z innymi
porami wpływa na zdolność do magazynowania i przewodzenia wody. Mogą to być duże,
nieregularne w kształcie i połączone ze sobą pory, przez które łatwo odbywa się transport wody.
Tego typu pory dominują w słabo rozłożonym, nieskompresowanym torfie. Mogą one być też
ślepo zakończone i niedrożne, ewentualnie stanowić odizolowane, niewielkie przestrzenie
w masie torfu. Przez pory ślepo zakończone i izolowane transport wody odbywa się powoli lub
jest wręcz niemożliwy. Wraz z rosnącym stopniem rozkładu i kompresji torfu wzrasta udział
porów niedrożnych, co skutkuje obniżonymi zdolnościami do przewodzenia wody. Dodatkowo
zdolności te ogranicza pojawienie się powietrza w porach wcześniej zajętych przez wodę
(Rezanezhad i in. 2016). Przesuszony torf i mursz stają się silnie hydrofobowe, przez co trudno je
ponownie nawodnić (Szajdak i in. 2010), a na długotrwale odwodnionych torfowiskach mursz ma
strukturę gruzełkowatą i podatny jest na erozję wietrzną i wodną (Zeitz i Velty 2002).
Mineralizacja materii organicznej prowadzi do kurczenia się gleby, wzrostu jego gęstości oraz
osiadania powierzchni torfowiska (Holden i in. 2004). Osiadanie może znacznie obniżyć
powierzchnię torfowiska. Na przykład na torfowisku niskim w Szwajcarii na przestrzeni 140 lat od
wykonania głębokiej melioracji (głębokość wód gruntowych wynosiła około 100 - 200 cm poniżej
powierzchni torfowiska) odnotowano średnie tempo osiadania torfu na 1,26 cm na rok
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i całkowite osiadanie nawet na głębokość 230 cm. W tym czasie gęstość torfu wzrosła
kilkukrotnie względem torfu nierozłożonego (Leifeld i in. 2011).
Na osuszonych torfowiskach dochodzi do znacznej emisji gazów cieplarnianych, takich
jak CO2 i N2O, przy czym emisja CO2 jest dominująca, zarówno pod względem ilości uwolnionego
gazu jak i wpływu na klimat. Dochodzi także do niewielkiej emisji metanu, która jest jednak
znacznie niższa niż na torfowiskach o wysokim uwilgotnieniu. W Niemczech, na osuszonych
torfowiskach niskich oszacowano emisję na poziomie 33,6 ± 17,2 ton ekwiwalentu CO2 na hektar
rocznie. Jest to wartość około dwukrotnie wyższa w porównaniu z emisją z osuszonych torfowisk
wysokich o podobnym poziomie wód gruntowych (Tiemeyer i in. 2016). Na osuszonym
torfowisku niskim w Szwajcarii odnotowano utratę węgla na poziomie 1,9 - 5,0 t/ha rocznie
(Leifeld i in. 2011). Roczna emisja CO2 z polskich zdegradowanych torfowisk jest szacowana na 24
miliony ton rocznie. Globalna emisja CO2 ze zdegradowanych torfowisk wzrosła o około 20%
między 1990 a 2008 rokiem. Odpowiedzialne są za to głównie kraje rozwijające się, na przykład
Indonezja i Chiny (Joosten 2010).
Na osuszonych torfowiskach niskich pojawia się wyraźny gradient wilgotności gleby,
gdzie najniższe wartości notowane są w wierzchnich warstwach i wzrastają one w głąb profilu
gleby (Leifeld i in. 2011). Dochodzi zatem do zmian warunków, jakich doświadczają rośliny
występujące na torfowiskach niskich, na przykład wzrostu dostępności pierwiastków biogennych
oraz braku anoksji w glebie (Holden i in. 2004). Po obniżeniu poziomu wody gruntowej pory
glebowe wypełniają się powietrzem, co umożliwia rozpoczęcie rozkładu materii organicznej
w warunkach tlenowych, znacznie szybszego niż podczas rozkładu beztlenowego. Podczas
rozkładu materii organicznej dochodzi także do mineralizacji pierwiastków biogennych
zgromadzonych w glebie i nawet niewielki wzrost tempa rozkładu może przyczynić się do
zauważalnego wzrostu dostępności tych pierwiastków. Generalnie podczas postępującego
rozkładu torfu spada zawartość kationów związanych wymiennie w glebie. Z reguły wzrasta
zawartość całkowitego azotu oraz fosforu (immobilizacja azotu przez mikroorganizmy, wiązanie
fosforu przez wapń i żelazo), podczas gdy ilość całkowitego potasu zawsze spada (Holden i in.
2004). W glebie, która uległa przesuszeniu dochodzi do zwiększonej mineralizacji azotu i spadku
tempa denitryfikacji. Skutkuje to podwyższeniem zawartości jonów amonowych oraz
azotanowych w glebie. Wzrasta także stężenie rozpuszczonego w wodzie azotu organicznego
(Venterink i in. 2002; Venterink i in. 2009). Alkaliczne torfowiska niskie wydają się być
szczególnie wrażliwe na obniżenie poziomu wód gruntowych. Po osuszeniu torfowisk
alkalicznych dochodzi do wyraźnie wyższego tempa mineralizacji azotu w glebie w porównaniu
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z torfowiskami typu poor fen, z torfem pochodzenia torfowcowego. Silny spadek wilgotności
torfu prowadzi także do uwalniania się dużych ilości fosforu (Mettrop i in. 2014).
Nawet niewielkie obniżenie poziomu wód gruntowych jest niekorzystne dla mchów
występujących na torfowiskach niskich. Wskutek utleniania związków żelaza i siarczków może
dojść do obniżenia pH w warstwie mchów, spada także wydajność ich fotosyntezy. Mchy są
w stanie przetrwać krótkotrwały spadek poziomu wody, jednak w przypadku przedłużającego się
przesuszenia warstwa mszysta może całkowicie zaniknąć (Cusell i in. 2013). Osuszenie
torfowiska, zarówno częściowe, jak i bardzo silne, nie musi wiązać się ze spadkiem liczby
występujących gatunków roślin. Odwodnienie prowadzi jednak do niekorzystnych zmian składu
gatunkowego zbiorowisk wytworzonych na osuszonych torfowiskach (Venterink i in. 2009).
Zanikają gatunki przystosowane do tolerowania warunków stresowych i w początkowej fazie
degradacji torfowiska są one zastępowane przez gatunki o większych zdolnościach
konkurencyjnych (Klimkowska, Bekker, i in. 2010). Na przykład, w ciągu 26 lat od osuszenia
wilgotnej łąki typu fen meadow w Holandii odnotowano spadek liczby gatunków roślin obecnych
na stałych powierzchniach badawczych o 45%, przy prawie całkowitym wycofaniu się gatunków
typowych dla torfowisk (Grootjans i in. 2005).
Początkowo wysokie tempo mineralizacji azotu w glebie osuszonych torfowisk oraz
zwiększona ilość związanego wymiennie fosforu sprzyjają zwiększeniu produktywności roślin
(Venterink i in. 2009). Natomiast na długotrwale odwodnionym torfowisku, zwłaszcza przy
koszeniu i usuwaniu biomasy, może dojść do powstania silnych niedoborów potasu w formie
dostępnej dla roślin (De Mars i in. 1996; Venterink i in. 2009). W bardzo silnie przesuszonych
torfowiskach mogą występować niedobory wody dostępnej dla roślin spowodowane niskim
poziomem wód gruntowych i małą zdolnością do przewodzenia wody przez rozłożony torf.
Dodatkowo występowanie wyraźnego wahania poziomu wód gruntowych spowodowane
odwodnieniem przyczynia się do degradacji roślinności torfowiskowej. Wiosenne zalanie
torfowiska skutkuje ograniczeniem występowania lub eliminacją gatunków traw. Niski poziom
wód gruntowych latem powoduje wycofywanie się gatunków bagiennych oraz płytko
korzeniących się gatunków roślin. Na silnie odwodnionych torfowiskach niedostateczne
zaopatrzenie roślin w wodę połączone z niedoborami potasu prowadzą do wykształcania się
ubogich gatunkowo, niskoproduktywnych fitocenoz o małym zwarciu, z dużym udziałem
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra) i obecnością pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica),
rzeżusznika piaskowego (Cardaminopsis arenosa), szczawiu zwyczajnego (Rumex acetosa),
ostrożenia polnego (Cirsium arvense), mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) (Okruszko
1991). Jako typowe indykatory silnie zdegradowanych torfowisk niskich Kotowski i in. (2013)
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wymieniają między innymi: tomkę wonną (Anthoxantum odoratum), rzeżusznika piaskowego,
pokrzywę zwyczajną, lnicę pospolitą (Linaria vulgaris), pięciornika gęsiego (Potentilla anserina),
kostrzewę czerwoną. Jako silnie zdegradowane torfowisko niskie Klimkowska, Bekker i in. (2010)
określają torfowisko poddane długotrwałemu, intensywnemu odwodnieniu, na którym doszło do
spadku produktywności roślin; zdominowane przez ubogie gatunkowo zbiorowiska pospolitych
roślin łąkowych lub ruderalnych (Klimkowska, Bekker i in. 2010). Długotrwałe prowadzenie
gospodarki rolnej lub łąkarskiej na osuszonym torfowisku niskim prowadzi do niekorzystnych
zmian właściwości gleby i w konsekwencji do spadku jej żyzności. Takie zjawisko występuje
szczególnie często w krajobrazie młodoglacjalnym, w klimacie o stosunkowo niewielkich
opadach, a więc także w Polsce. Degradacja gleby prowadzi do spadku opłacalności
gospodarowania na osuszonych torfowiskach i w konsekwencji do ich porzucania (Zeitz i Velty
2002).

Brak użytkowania torfowisk
W przeszłości, przy występowaniu odpowiednich warunków siedliskowych, naturalnie
wykształcone niskoproduktywne torfowiska niskie pozostawały bezleśne i były bogate
gatunkowo, pomimo braku użytkowania. Jednak w rezultacie zaburzeń hydrologii tych
ekosystemów spowodowanych działalnością człowieka dochodzi do zmian składu gatunkowego
fitocenoz. Z tego powodu większość torfowisk niskich wymaga regularnego użytkowania w celu
zapobiegania rozwoju wysokich, silnych konkurencyjnie roślin, w tym krzewów i drzew
(Grootjans i in. 2006; Middleton, Holsten, i in. 2006). Gdy torfowiska niskie, o nawet lekko
zaburzonej hydrologii lub o zwiększonym dostępie pierwiastków biogennych, zostają porzucone,
dochodzi do niekorzystnych zmian składu gatunkowego roślin i zaniku gatunków o małych
zdolnościach konkurencyjnych. Na przykład spośród 253 gatunków roślin, jakie odnotowano
w pracy Jensena i Schrautzera (1999) około 100 z nich występowało tylko we wczesnych fazach
sukcesji zainicjowanej brakiem użytkowania. Były to gatunki o niskiej wysokości, słabe
konkurencyjnie,
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prawdopodobnie konkurencja o światło ze strony silniejszych gatunków pojawiających się na
porzuconych torfowiskach (Jensen i Schrautzer 1999). Zaprzestanie użytkowania kośnego na
torfowiskach niskich prowadzi do wielu niekorzystnych zmian w ich funkcjonowaniu. Zaczynają
dominować kępowe gatunki traw i turzyc, natomiast gatunki tworzące rozłogi, takie jak turzyca
pospolita (Carex nigra) czy wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium) zanikają. Wzrasta
udział gatunków roślin przystosowanych do konkurowania o dostęp do światła. Konsekwencją
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tego jest wzrost średniej wysokości roślin i spadek intensywności światła docierającego do
niższych warstw fitocenozy. Następuje także akumulacja martwej materii organicznej, co
dodatkowo ogranicza dostęp światła i powoduje zanik mchów. W efekcie braku koszenia
dochodzi do spadku liczby gatunków roślin oraz spadku wskaźnika równocenności (Opdekamp
i in. 2012).
Można wyróżnić 4 fazy sukcesji, jaka zachodzi na nieużytkowanych torfowiskach niskich.
Faza 1 - występuje na torfowiskach wciąż użytkowanych lub porzuconych niedawno,
charakteryzuje się występowaniem słabo konkurencyjnych gatunków roślin. Rozwój gatunków
silnych konkurencyjnie jest ograniczany przez koszenie lub wypas. W fazie 2 - dochodzi do
dominacji wysokich gatunków klonalnych, takich jak turzyca błotna (Carex acutiformis), trzcinnik
lancetowaty (Calamagrostis canenscens), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea). W fazie
3 - pojawiają się gatunki silniejsze konkurencyjnie, takie jak pokrzywa zwyczajna lub trzcina
pospolita. Dochodzi do wykształcenia się zbiorowisk roślinnych z klasy Artemisietea vulgaris lub
związku Phragmition. W fazie 4 - dominantami stają się wierzby (Salix spp.) lub olchy czarne
(Alnus glutinosa), a torfowisko traci charakter ekosystemu otwartego (Jensen i Schrautzer 1999).
Również zaprzestanie użytkowania łąk wykształconych na lekko osuszonych torfowiskach
powoduje niekorzystne zmiany składu gatunkowego fitocenoz. Dochodzi do wzrostu
produktywności
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docierającego do niższych warstw fitocenoz. Skutkuje to spadkiem różnorodności gatunkowej,
zwłaszcza w odniesieniu do gatunków o małej wysokości, osiągających poniżej 30 cm.
Stwierdzono na przykład, że w zbiorowisku ze związku Caricion nigrae, wraz z upływem czasu od
zaprzestania użytkowania, nadziemna biomasa roślin wzrosła z 96 g/m2 do 772 g/m2.
Spowodowało to niemal trzykrotny spadek liczby gatunków roślin, w tym ustąpienie 11 z 13
gatunków o małej wysokości. W nieużytkowanym zbiorowisku z rzędu Calthion odnotowano
spadek liczby gatunków z 19/m2 do 5/m2, przy całkowitym zaniku gatunków niskich.
Jednocześnie stwierdzono wzrost ilości nadziemnej biomasy roślin: z 437 g/m2 do 853 g/m2
(Schrautzer i Jensen, 2006).

Ekspansja zarośli wierzbowych jako skutek braku użytkowania i zaburzeń
funkcjonowania torfowisk

Wierzba szara (Salix cinerea) ma cechy pozwalające na rozwój nawet w trudnych
warunkach siedliskowych występujących na torfowiskach. Jest dobrze przystosowana do
warunków beztlenowych w glebie i może przetrwać nawet długotrwałe zalanie korzeni. Potrafi
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ona poprzez korzenie transportować tlen do podłoża, przez co podnosi potencjał redoks gleby
i powoduje utlenienie dwuwartościowego żelaza, toksycznego dla roślin. Wierzba szara lepiej
znosi warunki długotrwałego zalania gleby niż na przykład brzoza omszona (Betula pubescens),
czy też olsza czarna, typowo występujące w ekosystemach mokradłowych (Iremonger i Kelly
1988). Udział zarośli wierzbowych na torfowiskach niskich sięgający do 15 - 20% nie zagraża
bioróżnorodności torfowiska, co więcej może sprzyjać występowaniu niektórych gatunków
ptaków i bezkręgowców, które nie zasiedlają ekosystemów całkowicie pozbawionych zarośli.
Natomiast ekspansja krzewów prowadząca do większego zwarcia zarośli jest zjawiskiem bardzo
niekorzystnym. Wraz z rosnącym zwarciem krzewów dochodzi do ustępowania gatunków roślin
torfowiskowych i spadku bogactwa gatunkowego. Dopiero po kilku dekadach od rozpoczęcia
ekspansji wierzb możliwy jest wzrost liczby gatunków roślin, jednak dotyczy to gatunków
pospolitych, związanych z ekosystemami zaroślowymi i leśnymi. Z gatunków torfowiskowych
przetrwać mogą jedynie te, które najlepiej znoszą ocienienie (Southall i in. 2003). Ekspansja
zarośli wierzbowych jest niekorzystna także dla niektórych rzadkich gatunków ptaków, w tym dla
globalnie zagrożonej wyginięciem wodniczki, która preferuje tereny otwarte (Tanneberger i in.
2010). Ekspansja drzew i krzewów na torfowisko ma także negatywny wpływ na jego hydrologię
i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru obejmującego glebową materię organiczną.
Drzewa charakteryzują się wyższą transpiracją niż rośliny zielne, dodatkowo część opadów
zostaje zatrzymanych w koronach drzew i nie docierają one do podłoża. Powoduje to obniżenie
poziomu wód gruntowych, co sprzyja dalszej ekspansji drzew i wzrostowi gęstości torfu.
Dodatkowo zanikowi ulegają mchy typowe dla torfowisk, charakteryzujące się dużą zdolnością
do magazynowania wody (Granath i in. 2016). W tych samych warunkach klimatycznych
i hydrologicznych wilgotność objętościowa torfu pobranego z obszarów porośniętych przez
młode zarośla brzozowe była o około 10 punktów procentowych niższa w porównaniu
z obszarami pokrytymi przez zbiorowiska trawiaste (Oleszczuk i in. 2008).
Ekspansja zarośli na torfowiskach jest powszechnym problemem w Polsce. Na około 75%
torfowisk niskich chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Polsce, stwierdzono zachodzącą
ekspansję krzewów, głównie wierzby szarej, oraz drzew (Kotowski i in. 2017). Płaty zbiorowiska
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Biebrzańskiego Parku Narodowego, typowo zajmując powierzchnię od kilku do kilkudziesięciu
arów. Oprócz gatunków olsowych, łąkowych i szuwarowych zawierają także gatunki z klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Matowicka i Kołos 2004). Jednak na terenie Parku odnotowano
stopniowe zwiększanie się pokrycia przez zbiorowiska zaroślowe, w tym przez zarośla z dużym
udziałem wierzby szarej. Wzrost udziału zarośli jest wynikiem zaprzestania użytkowania
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torfowisk, zmian ich hydrologii oraz pożarów. Po pożarach może dojść do tzw. ekspansji
powierzchniowej zarośli, kiedy to na obszarze wypalonym masowo pojawiają się siewki drzew
i krzewów. Prowadzi to do powstania bardzo zwartych zarośli. Do podobnej ekspansji zarośli
może dojść także po zaburzeniu gospodarki wodnej prowadzącej do szybkiej mineralizacji gleby
i uwalniania z niej pierwiastków biogennych (Piórkowski 2005).
W przypadku osiągnięcia przez zarośla zbyt dużego zwarcia konieczne jest ich usuwanie
w celu zachowania obecności gatunków torfowiskowych (Southall i in. 2003). Walka z zaroślami
wierzbowymi wkraczającymi na torfowiska jest jednak bardzo trudna z powodu dużych zdolności
regeneracyjnych wierzb. Ich jednokrotne wycięcie lub zastosowanie herbicydów daje jedynie
krótkotrwałe efekty, ponieważ krzewy szybko regenerują się z organów podziemnych. Po
zdominowaniu torfowiska przez zarośla wierzbowe możliwa jest jednak jego renaturyzacja
i powrót do ekosystemu typu otwartego. Konieczne jest wtedy usunięcie krzewów, a następnie
regularne użytkowanie kośne, które zapobiega regeneracji pędów wierzb i poprawia warunki
świetlne dla niskich roślin zielnych i mchów. Dodatkowo w celu regeneracji roślinności
torfowiskowej niezbędne jest prawidłowe uwilgotnienie gleby i niska dostępność pierwiastków
biogennych. Bez zapewnienia odpowiednich warunków siedliskowych, po usunięciu krzewów
sukcesja może iść w kierunku fitocenoz typowych dla przesuszonych i zdegradowanych torfowisk
lub obszarów zeutrofizowanych. Restytucja torfowiska poprzez usuwanie zarośli jest kosztowna
i dlatego zalecana jest dla ratowania przede wszystkim torfowisk o dużej wartości przyrodniczej,
stosunkowo niedawno zarośniętych przez wierzby i przy zapewnieniu długotrwałego
finansowania zabiegów ochrony czynnej (Kotowski i in. 2013).

1.6.

Pożary torfowisk

Stosowana terminologia
W literaturze anglojęzycznej funkcjonuje wiele terminów związanych z pożarami. Ich
polskich odpowiedników używam na podstawie „Europejskiego słownika dotyczącego pożarów
lasu” (Stacey 2013). Pożary występujące na torfowiskach mogą mieć dwojaki charakter. Podczas
pożaru pokrywy gleby, inaczej pożaru powierzchniowego (ang. surface fire) dochodzi wyłącznie
do spalania nadziemnej biomasy roślin. Natomiast pożar podpowierzchniowy (ang. ground fire)
obejmuje glebową materię organiczną (Smith i in. 2001; Watts i in. 2015). W literaturze
polskojęzycznej na określenie pożaru podpowierzchniowego używany jest także termin pożar
wgłębny (Dembek i in. 2005; Kania i in. 2006; Bogacz i in. 2011). Pożary można również podzielić
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ze względu na sposób ich powstania i rozprzestrzeniania się. Pożar, który przemieszcza się
niekontrolowanie nazywany jest pożarem samoistnym lub niekontrolowanym (ang. wildfire),
natomiast pożary planowane i nadzorowane nazywane są celowym wypalaniem (ang. prescribed
burn) (Stacey 2013). Celowe wypalania najczęściej używane są w ekosystemach leśnych w celu
redukcji ilości łatwopalnej materii organicznej, co ogranicza ryzyko wystąpienia pożarów
niekontrolowanych, mających zwykle duże zasięgi i powodujących istotne straty materialne.
Celowe wypalanie w lasach bywa także stosowane do wytworzenia dogodnych warunków do
kiełkowania i wzrostu pożądanych gatunków leśnych (Certini 2005).
W literaturze poświęconej badaniom przebiegu i skutków pożarów używa się terminów
intensywność oraz uporczywość pożaru. Termin intensywność pożaru (ang. fire intensity) odnosi
się do ilości uwolnionej energii cieplnej i tym samym temperatury powstałej podczas spalania
materii organicznej, jest wyrażany jednostką W/m2. Natomiast termin uporczywość pożaru (ang.
fire severity) stosuje się do określania wpływu pożaru na ekosystem. Stosuje się go w odniesieniu
na przykład do głębokości spalania gleby organicznej, ilości spalonej materii organicznej, ilości
powstałego popiołu, śmiertelności drzew, średnicy najmniejszych gałęzi, które nie uległy
spaleniu. Terminu uporczywość pożaru używa się zwłaszcza w odniesieniu do opisu skutków
pożarów samoistnych, gdzie brak jest danych o intensywności pożaru. Intensywność pożaru
i jego uporczywość są często skorelowane, ponieważ powstawanie wyższych temperatur
zazwyczaj oznacza również większy wpływ pożaru na ekosystem (Keeley 2009). Uporczywość
pożaru w ekosystemach torfowiskowych jest zazwyczaj mierzona jako głębokość wypalenia gleby
organicznej (Lukenbach i in. 2016). Uporczywość pożarów torfowisk jest zwykle bardzo
zróżnicowana, zarówno w ramach pożaru jednego torfowiska, jak i pomiędzy pożarami torfowisk
tego samego typu (Davies i in. 2014). W literaturze dotyczącej pożarów funkcjonuje również
angielski termin ecosystem response, który odnosi się do procesów zachodzących po pożarze,
takich jak regeneracja roślinności, rekolonizacja przez rośliny i zwierzęta, zmiany składu
gatunkowego fitocenoz, czy też zmiany hydrologiczne (Keeley 2009).

1.7.

Przyczyny występowania pożarów torfowisk
Wydaje się nieintuicyjne, aby pożary mogły występować na torfowiskach, które

charakteryzuje m.in. silne uwilgotnienie gleby (Watts i Kobziar, 2013). Jest to jednak zjawisko
dość powszechne. Szacuje się, że w samej tylko zachodniej Kanadzie pożarami objęte jest rocznie
średnio około 1800 km2 torfowisk (Turetsky i in. 2004). W całej strefie borealnej Ameryki
Północnej pożarami rocznie objęte jest około 6400 km2 torfowisk, co stanowi około 0,5% ich
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całkowitej powierzchni w tym regionie. Z tego na około 18% powierzchni objętej pożarami
dochodzi do zapalenia się wierzchniej warstwy gleby (Zoltai i in. 1998). Znaczne powierzchnie
torfowisk płonęły także w okolicach Moskwy w 2010 roku (Shaposhnikov i in. 2014). Do
katastrofalnych pożarów torfowisk tropikalnych dochodzi regularnie w Indonezji (Page i in. 2002;
Hosciło i in. 2013). Również w Polsce występują pożary ekosystemów torfowiskowych (Kania i in.
2006; Bogacz i in. 2011), miejscami obejmujące znaczne powierzchnie, liczone w tysiącach
hektarów (Dembek i in. 2005).
Pożary mogą występować w ekosystemach torfowiskowych z przyczyn naturalnych,
takich jak uderzenie pioruna lub wskutek działalności człowieka przez przypadkowe zaprószenie
ognia, celowe podpalenie lub niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia podczas wypalania
celowego (Brown i in. 2015). Na torfowiska ogień może przedostać się także podczas pożarów
sąsiednich, wyżej położonych terenów, zwłaszcza pokrytych lasem (Watts i Kobziar 2013). Pożary
torfowisk mogą być inicjowane przez iskry uwalniane przez pojazdy mechaniczne (Davies i in.
2013), w tym w przeszłości przez pociągi parowe (Jacobson i in. 1991). Pożary
podpowierzchniowe torfowisk mogą w sprzyjających warunkach rozpocząć się nawet samoistnie.
W głębszych warstwach bardzo silnie przesuszonej gleby torfowej, gdzie dochodzi do powolnego
utleniania materii organicznej i zredukowanych związków nieorganicznych, następuje
wytwarzanie niewielkich ilości ciepła. Brak możliwości oddania ciepła do otoczenia powoduje, że
w dłuższym czasie (tygodnie lub miesiące) przyrost temperatury jest na tyle wysoki, że może
nastąpić samoistny zapłon torfu. Ten mechanizm prawdopodobnie był przyczyną wybuchu
pożaru torfowiska w Hiszpanii w 2009 roku (Moreno i in. 2011).
Biomasa roślin zielnych zapala się przy niższych temperaturach niż biomasa roślin
zdrewniałych (Hogue i Inglett 2012), co zwiększa podatność otwartych torfowisk na wystąpienie
pożaru. Większość pożarów torfowisk rozpoczyna się jako pożar pokrywy gleby. Ilość wydzielonej
energii cieplnej wytworzonej podczas pożaru płomieniowego może być wystraczająco duża do
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podpowierzchniowego. Ryzyko wystąpienia pożaru podpowierzchniowego jest wyższe na
torfowiskach zdominowanych przez krzewy lub drzewa. Związane jest to z nagromadzeniem się
większej ilości nadziemnej biomasy roślin niż na torfowiskach otwartych, i tym samym
z możliwością wystąpienia pożaru o większej intensywności (Schiks i in. 2016). Pożary torfowisk
występują najczęściej podczas ciepłej i suchej pogody. Liczba pożarów wzrasta zwłaszcza podczas
silnej suszy, kiedy to spadek wilgotności zarówno biomasy roślinnej jak i gleby ułatwia
wzniecanie i rozprzestrzeniania się ognia. Wiosną dominują pożary powierzchniowe, ponieważ
prawdopodobieństwo wystąpienia suszy jest wtedy mniejsze, a gleba jest zwykle dobrze
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uwilgotniona lub nawet zamarznięta po zimie. Spala się wówczas tylko zeszłoroczna, martwa
biomasa roślin. Natomiast latem wraz z wyższymi temperaturami i spadkiem wilgotności torfu
wzrasta ryzyko wystąpienia pożaru podpowierzchniowego (Turetsky i in. 2004). Otwarte
torfowiska są najbardziej narażone na pożary powierzchniowe na początku sezonu
wegetacyjnego, zanim rośliny wytworzą nowe liście. Później jeśli pożar wystąpi, to
charakteryzuje się zazwyczaj znacznie mniejszą intensywnością (Schiks i in. 2016). Na osuszonych
torfowiskach dochodzi do dodatniego sprzężenia zwrotnego prowadzącego do coraz większej
podatności torfowiska na pożar podpowierzchniowy. Po obniżeniu poziomu wód gruntowych
dochodzi do rozkładu torfu, co skutkuje wzrostem jego gęstości. Bardziej gęsty torf ma mniejsze
zdolności do przewodzenia wody, przez co spada wilgotność wierzchniej warstwy gleby. To
z kolei przyśpiesza dalszy wzrost gęstości torfu i jeszcze silniejszy spadek wilgotności. Duża
gęstość i niska wilgotność to najważniejsze czynniki wpływające na podatność torfu na zapalenie
i zwiększające uporczywość pożarów (Lukenbach i in. 2015).
Wydaje się, że pożary występują znacznie częściej na torfowiskach ombrogenicznych,
zdominowanych przez torfowce niż na torfowiskach zasilanych wodami gruntowymi,
zdominowanych przez turzyce. Przyczyną mogą być różnice w hydrologii skutkujące odmienną
podatnością obu typów torfowisk na pożar podpowierzchniowy (Kuhry 1994; Magnan i in. 2012).
Na torfowiskach niskich występuje z reguły wyższy poziom wód gruntowych, co skutkuje większą
wilgotnością torfu. Na przykład na północnoamerykańskich torfowiskach wysokich odnotowano
średni poziom wód gruntowych wynoszący latem - 35 cm, podczas gdy w tym samym czasie na
otwartych torfowiskach niskich było to - 1,3 cm. W związku z tym, na torfowiskach niskich torf
rzadziej osiągał wilgotność na tyle niską, aby mógł się zapalić. Z tego powodu na torfowiskach
niskich przeważają pożary powierzchniowe (Zoltai i in. 1998). Z drugiej strony, torfowiska na
których dominują mchy brunatne mogą być bardziej podatne na pożary niż te z dominacją
torfowców. Przyczyną jest wyższa zdolność torfowców do magazynowania wody (Granath i in.
2016). Badania z zachodniej Kanady wskazują, że pożary na torfowiskach niskich występują
w tym rejonie nieznacznie częściej niż na torfowiskach wysokich, przy podobnej powierzchni
zajmowanej przez oba typy torfowisk. Nieznana była jednak intensywność ani typ występujących
pożarów (Turetsky i in. 2004), stąd możliwe że pożary na torfowiskach niskich miały głównie
charakter powierzchniowy.
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towarzyszącym rozwojowi torfowisk (Kuhry 1994; Hope i in. 2005; Gałka i in. 2017).
Występowanie pożarów torfowisk w przeszłości można stwierdzić podczas badania rdzeni
torfowych na podstawie obecności tzw. poziomów pożarowych (ang. charcoal horizons)
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zawierających zwęglone resztki roślin i torfu w postaci tzw. węgla pirolitycznego (ang. char, black
carbon) (Kuhry 1994; Pitkänen i in. 1999). Węgiel pirolityczny jest odporny na rozkład
mikrobiologiczny, stąd dobrze zachowuje się w torfie. Do jego powstania potrzebna jest
temperatura około 450oC, gdy powstaje z torfu i około 650oC w przypadku biomasy nadziemnej,
nie powstaje więc podczas pożarów o bardzo małej intensywności (Hudspith i in. 2014).
Zwęglone resztki materii organicznej powstają głównie w wyniku pożarów płomieniowych.
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bezpłomieniowych powoduje, że ilość powstałego węgla pirolitycznego jest niewielka i stąd
standardowe badania rdzeni torfowych mogą nie wykrywać obecności tego typu pożarów lub
stwierdzić ich zaniżoną liczbę (Zaccone i in. 2014).
Warstwy pożarowe występują nawet na prawidłowo funkcjonujących torfowiskach.
Obecność poziomu pożarowego stwierdzono na przykład na torfowisku niskim w Dolinie
Rospudy, będącym jednym z najlepiej zachowanych torfowisk w Polsce (Jabłońska i in. 2014).
Poziomy pożarowe występują także w rdzeniach pobranych z torfowisk wykształconych
w Dolinie Biebrzy (Dembek i in. 2005). Ich obecność stwierdzono również na torfowisku niskim
położonym na Lubelszczyźnie, zdominowanym przez kłoć wiechowatą, gdzie w ciągu 1200 lat
historii torfowiska wystąpiło około 10 pożarów (Gałka i in. 2017). Badania rdzeni torfowych
w fińskich torfowiskach wysokich wskazują, że średnia liczba poziomów pożarowych w rdzeniu
wynosiła 25, z maksymalną liczbą aż 64, z czego część stanowiły pożary powierzchniowe o małej
intensywności. Brak lub niewielką liczbę pożarów odnotowano jedynie w najbardziej wilgotnych
torfowiskach. Pożary występowały częściej we wczesnej fazie rozwoju torfowisk, kiedy warstwa
torfu była cienka. Wraz ze wzrostem miąższości torfu częstotliwość pożarów była generalnie
niższa (Pitkänen i in. 1999). W przypadku torfowisk wysokich w Kanadzie oszacowano średnią
częstotliwość występowania pożarów na 0,86 na 1000 lat. Występowały tam torfowiska, na
których nie odnotowano obecności warstw pożarowych, z drugiej strony maksymalnie
odnotowano średnio 5,3 warstw pożarowych na 1000 lat rozwoju torfowiska (Kuhry 1994).
Pożary torfowisk wysokich wydają się występować cyklicznie, nawet w miejscach o niewielkiej
antropopresji. W nadbałtyckich torfowiskach stwierdzono występowanie pożarów co około 300
lat (Sillasoo i in. 2011). W torfowiskach niskich Ameryki Północnej pożary niezwiązane
z działalnością człowieka występują średnio co około 300 lat w klimacie kontynentalnym i co
około 1000 lat w klimacie bardziej wilgotnym. Dla torfowisk wysokich wartości te wynoszą
odpowiednio 150 i 800 lat (Zoltai i in. 1998). Także pożary tropikalnych torfowisk w Indonezji
występowały jeszcze przed osiedleniem się ludzi na tym obszarze i związane były z silnymi
suszami. Po osiedleniu się ludzi częstotliwość i intensywność pożarów wzrosła, zwłaszcza
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w miejscach w pobliżu rzek służących jako szlaki komunikacyjne (Hope i in. 2005). Obecnie
obserwuje się zmianę naturalnej częstotliwości występowania pożarów w ekosystemach
zaburzonych przez działalność człowieka, a ich skutki mogą być znacznie bardziej poważne.
Występujące w przeszłości częstsze pożary o małej intensywności są generalnie zastępowane
przez rzadziej występujące, jednak o znacznie większej intensywności i niespotykanych wcześniej
rozmiarach (Pausas i Keeley 2009).

1.8.

Rodzaje pożarów występujących na torfowiskach

Pożary powierzchniowe
Pożary powierzchniowe (inaczej pożary pokrywy gleby) są najczęstszym rodzajem
pożarów na Ziemi, występują na przykład w lasach czy też sawannach (Neary i in. 1999; Certini
2005). Jest to również dominujący typ pożarów torfowisk (Zoltai i in. 1998). W trakcie pożaru
obejmującego nadziemną biomasę roślin występuje przede wszystkim spalanie płomieniowe,
podczas którego reakcje utlenienia oraz produkcja energii cieplnej zachodzą w fazie gazowej
uwalnianej z materiału palnego (Rein i in. 2008). Pożar powierzchniowy charakteryzuje się
wysokimi temperaturami, pomiędzy 450oC a 1400oC (Bodí i in. 2014). Przemieszczanie się
pożarów powierzchniowych jest szybkie, przykładowo na otwartych torfowiskach niskich
zdominowanych przez turzyce stwierdzono przemieszczenie się pożaru powierzchniowego
z prędkością około 25 metrów na minutę (Schiks i in. 2016). Podczas pożaru powierzchniowego
obejmującego zbiorowiska roślin zielnych najwyższe temperatury notowane są ponad płonącą
biomasą roślin. Temperatura osiąga tam zwykle 500 - 600oC, tylko przy wypalaniu szuwaru
trzcinowego

odnotowano

maksymalną

temperaturę

wynoszącą

950oC.

Maksymalna

temperatura na powierzchni gruntu jest najczęściej znacznie niższa i tylko wyjątkowo przekracza
300oC (Zarzycki i Szymacha, 2006). Szybko przemieszczający się pożar powierzchniowy, nawet
o dużej intensywności, zazwyczaj nie powoduje wyraźnego wzrostu temperatury gleby na
głębokości większej niż kilka centymetrów (Certini 2005). Na przykład podczas pożaru pokrywy
gleby w zbiorowiskach trawiastych, w glebie na głębokości 5 cm najczęściej odnotowano wzrost
temperatury tylko o kilka stopni Celsjusza, jedynie podczas najbardziej intensywnych pożarów
temperatura przekraczała 100oC (Zarzycki i Szymacha 2006). Przy występowaniu pożaru
powierzchniowego na glebie mineralnej, nawet gdy temperatura na jej powierzchni wynosiła
675oC, to na głębokości 5 cm temperatura osiągała tylko 75oC. Taka temperatura powoduje
śmiertelność korzeni oraz selektywną śmiertelność mikroorganizmów, jednak nie wpływa na
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zmiany właściwości chemicznych gleby (Neary i in. 1999). Pożar powierzchniowy skutkuje
relatywnie niewielkimi zmianami chemizmu gleby organicznej. Nie stwierdzono zmian
w zawartości całkowitych: azotu, węgla, wapnia i fosforu w wierzchniej warstwie gleby, pobranej
z głębokości 0 - 2 cm. Odnotowano jedynie wzrost zawartości łatwo przyswajalnych form
fosforu. Dostępność fosforu nie uległa jednak istotnej zmianie w głębszej warstwie gleby (2 - 10
cm) (Smith i in. 2001).

Pożary podpowierzchniowe

Podczas pożaru podpowierzchniowego dochodzi do bezpłomieniowego spalania
glebowej materii organicznej (Rein i in. 2008). Pożar podpowierzchniowy na torfowiskach
przemieszcza się w dwóch kierunkach – bocznie oraz w głąb złoża torfowego. Przemieszczanie
się w płaszczyźnie poziomej jest zazwyczaj szybsze z powodu dużego dostępu tlenu
atmosferycznego. Natomiast postęp pożaru w głąb gleby jest zazwyczaj spowolniony poprzez
znacznie mniejszy dostęp tlenu i wyższą wilgotność torfu. Podczas przemieszczania się pożaru
w głąb gleby dochodzi do akumulacji warstwy popiołu. Z jednej strony ogranicza ona dostęp
tlenu, z drugiej działa jako warstwa izolacyjna zmniejszająca utratę ciepła i powodująca wzrost
intensywności pożaru (Huang i Rein 2014). Możliwa jest także sytuacja, w której w głębszych
warstwach gleby pożar bezpłomieniowy przemieszcza się poziomo szybciej niż na jej
powierzchni. Przyczyną może być na przykład wyższa wilgotność wierzchniej warstwy torfu lub
obecność wiatru powodującego utratę ciepła z powierzchni gleby. Dochodzi wtedy do powstania
nawisów nienaruszonego torfu, pod którymi znajduje się wolna, wypalona przestrzeń. Po
osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru nawis może się oberwać, ewentualnie zapalić gdy pod
wpływem ciepła, z torfu odparuje wystarczająco dużo wody (Davies i in. 2013; Huang i in. 2016).
Podczas pożaru bezpłomieniowego reakcje utlenienia zachodzą na powierzchni palącego
się

ciała

stałego.

Jest

to

dominujący

typ

spalania

zachodzący

podczas

pożaru

podpowierzchniowego (Rein i in. 2008). Spalanie bezpłomieniowe jest skomplikowanym
procesem, którego pierwszą fazą jest podgrzanie i odparowanie wody z torfu. Następnie
w suchym torfie dochodzi do reakcji pirolizy i utleniania materii organicznej. W przypadku
niepełnego dostępu tlenu w wyniku spalania bezpłomieniowego mogą powstać pewne ilości
węgla pirolitycznego, przypominającego fragmenty węgla drzewnego, natomiast przy
kompletnym utlenieniu materii organicznej powstaje popiół (Huang i Rein 2014). Podczas
bezpłomieniowego spalania torfu występują maksymalne temperatury wynoszące około 600oC
(Rein i in. 2008; Huang i in. 2016). Zaccone i in. (2014) stwierdzili maksymalne temperatury na
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poziomie 450oC. Typowe prędkości przemieszczania się pożaru bezpłomieniowego są znacznie
niższe niż w przypadku pożaru powierzchniowego i wynoszą 1 – 5 cm/h, przy czym wzrost
wilgotności lub gęstości torfu spowalnia prędkość przemieszczania się pożaru (Prat-Guitart i in.
2016). Według Reina i in. (2008) średnia prędkość przemieszczania się pożaru bezpłomieniowego
wynosi około 3 cm/h. Z powodu wolniejszego przemieszczania się tego typu pożaru mineralizacja
materii organicznej jest zwykle bardziej kompletna niż podczas pożaru płomieniowego,
a głównym składnikiem popiołu są związki nieorganiczne (Bodí i in. 2014). Mimo niższych
temperatur generowanych podczas pożaru podpowierzchniowego, dochodzi do większego
transportu ciepła w głąb gleby w porównaniu z płomieniowym pożarem pokrywy gleby. Dzieje
się tak dlatego, że spalanie bezpłomieniowe zachodzi powoli, co powoduje, że wydłuża się czas
oddziaływania wysokiej temperatury na niżej położone warstwy gleby (Rein i in. 2008). Jednak
do głębszych warstw gleby, która jest wilgotna przenika relatywnie niewiele energii cieplnej,
nawet podczas powolnego przemieszczania się pożaru. Temperatura gleby początkowo wzrasta
maksymalnie do około 95oC i pozostaje na tym poziomie do czasu, aż wyparuje niemal cała woda
w niej zawarta. Dopiero w suchej glebie możliwe są silniejsze wzrosty temperatury i jej zapłon
(Campbell i in. 1995). Temperatura poniżej 100oC nie jest w stanie spowodować wyraźnych
zmian właściwości chemicznych gleby, choć może spowodować dużą śmiertelność
mikroorganizmów (Certini 2005).
Wysoka zawartość wody w torfie uniemożliwia lub znacząco utrudnia rozprzestrzenianie
się pożaru bezpłomieniowego. Również zwiększona zawartość części mineralnych zmniejsza
ryzyko jego wystąpienia. Dla torfu o popielności wynoszącej 8% możliwe jest wystąpienie pożaru
bezpłomieniowego przy zawartości wody stanowiącej poniżej 125% masy suchego torfu (Rein
i in. 2008). Subbotin (2003) podał, że silnie rozłożony torf nie spalał się przy wilgotności na
poziomie 115%. Przy 105% wilgotności spalenie zachodziło, aczkolwiek bardzo powoli,
z prędkością 0,2 cm/h. Według Prat-Guitarta i in. (2016) torf o gęstości 0,075 g/cm3może
podtrzymywać ciągłe spalanie przy wilgotności poniżej 150%, natomiast torf o gęstości 0,15
g/cm3 przy wilgotności poniżej 115%. Powyżej tych wartości możliwe jest zapalenia się torfu,
jednak pożar przemieszcza się na niewielkie odległości i ulega samoistnemu zgaszeniu. Z kolei
Davies i in. (2013) obserwowali podtrzymujące się spalanie torfu przy jego wilgotności na
poziomie około 250%.
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Walka z pożarami podpowierzchniowymi
Pożary podpowierzchniowe są niezwykle trudne do ugaszenia, ponieważ spalanie
bezpłomieniowe może zachodzić w głębszych warstwach złoza torfowego, bez wyraźnych oznak
tego procesu na powierzchni gleby organicznej. Dodatkowo potrafi przenosić się na duże
odległości pod powierzchnią gruntu, co może skutkować wybuchem nowych, nieoczekiwanych
ognisk pożaru na powierzchni torfowiska (Moreno i in. 2011; Watts i Kobziar 2013). Wysuszony
torf może stać się hydrofobowy i w takim wypadku woda używana do gaszenia pożaru w małym
stopniu wnika w głąb gleby. Nawet jeśli gleba nie stanie się hydrofobowa to problemem
zazwyczaj jest dostarczenie odpowiednich ilości wody, zwłaszcza na części torfowiska położone
z dala od dróg (Watts i Kobziar 2013). Gaszenie pożarów podpowierzchniowych jest procesem
długotrwałym i kosztownym. Na przykład pożar powierzchniowy na szkockiej plantacji sosen
położonej na podłożu torfowym ugaszono w ciągu 3 dni od jego wybuchu. Natomiast pożar
podpowierzchniowy w tej samej plantacji gaszono przez ponad 40 dni. Jego ugaszenie wymagało
wykopania rowu otaczającego obszar objęty pożarem, o szerokości 5 metrów i sięgającego do
poziomu podłoża mineralnego. W akcji gaśniczej niezbędna była pomoc wojska (Rein 2013).
W Hiszpanii, pomimo wysiłków strażaków, pożar podpowierzchniowy torfowiska trwał ponad
pięć miesięcy i zgasł dopiero w wyniku intensywnych opadów deszczu (Moreno i in. 2011).
Zamiast walczyć z pożarami podpowierzchniowymi lepiej jest im zapobiegać. Wydaje się, że
jedynym skutecznym środkiem zmniejszającym ryzyko i częstotliwość pożarów jest ponowne
nawodnienie osuszonych torfowisk, najlepiej do poziomu umożliwiającego regenerację warstwy
mszystej. Mchy, zwłaszcza torfowce, dobrze akumulują wodę i ich obecność zmniejsza ryzyko
zapalenia się torfu (Granath i in. 2016).

1.9.

Wpływ pożarów na warunki siedliskowe torfowisk

Wpływ pożarów torfowisk na właściwości fizyczne i chemiczne gleby
Wpływ pożaru na właściwości gleby zależy od wielu czynników, w tym od typu pożaru
(powierzchniowy/podpowierzchniowy), uporczywości i intensywności pożaru, ilości i wilgotności
spalanej materii organicznej, zawartości pierwiastków biogennych (Qian i in. 2009b; Bodí i in.
2014). Pożar podpowierzchniowy ma znacznie większy wpływ na właściwości chemiczne gleby
w stosunku do pożaru powierzchniowego (Smith i in. 2001). Pod wpływem działania wysokiej
temperatury, jednak poniżej temperatury zapłonu, zmieniają się właściwości chemiczne
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glebowej materii organicznej. Dochodzi między innymi do utraty grup funkcyjnych zawierających
tlen, co prowadzi m.in. do spadku rozpuszczalności materii organicznej w wodzie, spadku
długości łańcuchów węglowych (w związkach takich jak alkany, kwasy tłuszczowe, alkohole);
aromatyzacji cukrów i lipidów, powstania heterocyklicznych związków azotu. Po zapaleniu się
materii organicznej teoretycznie powinno dojść do jej pełnej mineralizacji, a cały węgiel w niej
zawarty powinien utlenić się do postaci CO2. Jednak przy zbyt niskim dostępie tlenu, często
występującym podczas pożarów, ewentualnie w wyniku działania zbyt niskiej temperatury
mineralizacja może być niepełna. Powstają wtedy na przykład związki, takie jak: CO, CH4 oraz
szeroka gama związków będących produktami pirolizy, na przykład wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, pochodne benzenu (Gonzalez-Perez i in.
2004). Efektem działania wysokiej temperatury na materiał palny, przy jednoczesnej dużej
dostępności tlenu, jest powstanie popiołu. Jego głównymi składowymi są: frakcja organiczna
składająca się ze zwęglonych, nie zmineralizowanych całkowicie resztek materiału palnego oraz
frakcja nieorganiczna składająca się między innymi z wapnia, magnezu, potasu, krzemu, sodu,
żelaza, fosforu, siarki. Im wyższa temperatura spalania, tym więcej powstaje frakcji
nieorganicznej (Bodí i in. 2014). Spalanie materii organicznej zaczyna się w temperaturach
powyżej 200 - 250oC, natomiast w temperaturze około 460oC zachodzi jej całkowita mineralizacja
(Certini 2005). Na przykład poddanie torfu działaniu temperatury 300oC przez jedną godzinę
prowadzi do nieodwracalnych zmian fizycznych i chemicznych, w tym do utraty 90% masy torfu
i jego całkowitej sterylizacji (Rein i in. 2008). W biomasie roślin w temperaturze 200oC
odnotowano ubytek około 50% suchej masy, choć nie doszło do jej zapalenia. W temperaturze
350oC ubytek masy osiągał około 80%, a w temperaturze powyżej 400oC ponad 98% (Hogue
i Inglett 2012). W zależności od temperatury spalania materii organicznej powstaje popiół
o różnej barwie, od ciemnobrązowej przez czarną do szarej i białej. Popiół o ciemnej barwie
z reguły zawiera więcej węgla i azotu, natomiast popiół o jasnej barwie ma wyższe pH, mniej
węgla i azotu, niższy stosunek C/N i większą zawartość CaCO3 (Pereira i in. 2012). W przypadku
dużej zawartości tlenków żelaza popiół może mieć barwę pomarańczową (Ketterings i Bigham
2000).
W wyniku ogrzania materii organicznej do temperatury powyżej 200oC dochodzi do
przekształcenia węgla i azotu w niej zawartych w formę gazową. Im wyższa panuje temperatura,
tym występują wyższe straty tych pierwiastków. Odnotowano straty ponad 99% węgla i azotu
w biomasie roślin poddanej działaniu temperatury powyżej 450oC (Qian i in. 2009b). Inni autorzy
również stwierdzili ubytek azotu na poziomie 99% w biomasie roślin potraktowanej temperaturą
powyżej 450oC. Pozostała pula tego pierwiastka zawarta w popiele składała się w 90% z form
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łatwo rozpuszczalnych (Hogue i Inglett 2012). W glebie poddanej działaniu temperatury 500oC
również stwierdzono niemal zupełny ubytek całkowitego azotu oraz węgla zawartego w materii
organicznej. Natomiast działanie temperatur 100oC oraz 200oC nie powodowało wyraźnych
ubytków tych pierwiastków (Marcos i in. 2007). Podczas spalania materii organicznej dochodzi
do powstania produktów o wyższym pH. Wzrost ten silnie zależy od temperatury, im jest ona
wyższa, tym wyższe jest pH produktów spalania. Na przykład pH biomasy roślinnej wynosiło 4,5
w 60oC; 4,9 w 250oC; 7,3 w 350oC i 10,0 w 450oC (Qian i in. 2009b). W innym badaniu pH biomasy
roślin poddanej działaniu temperatury 200oC wynosiło 6. Wraz ze wzrostem temperatury
spalania pH także rosło i osiągnęło wartość 11,5 w temperaturze 450oC (Hogue i Inglett 2012).
W przypadku spalania torfu torfowcowego w temperaturze 350oC odnotowano pH 9,4,
natomiast w temperaturze 550oC wynosiło ono 11,2 (Schaller i in. 2015). pH gleby mineralnej
poddanej działaniu temperatury 500oC wzrosło z 5,5 do około 8 (Marcos i in. 2007). Przyczyną
wzrostu pH jest między innymi rozkład kwasów organicznych oraz duży udział tlenków
i hydroksytlenków w popiele, tworzących wodorotlenki pod wpływem kontaktu z wodą.
Uwolnienie dużej ilości kationów zasadowych podczas pożaru powoduje także wypieranie
z kompleksu sorpcyjnego gleby jonów wodoru, co w następstwie prowadzi do podniesienia pH
gleby (Neary i in. 1999; Certini 2005; Dikici i Yilmaz 2006; Qian i in. 2009a).
Podczas pożaru bezpłomieniowego gleby powstają znaczne ilości popiołu. Na przykład,
przy wypaleniu torfu torfowcowego na głębokość 17 cm obserwowano powstanie warstwy
popiołu i częściowo spalonej materii organicznej o miąższości 9 cm (Zaccone i in. 2014).
W popiele znajdują się głównie pierwiastki o wysokiej temperaturze parowania (ang.
volatilisation temperature). Temperatura parowania dla potasu wynosi 760oC, dla fosforu 774oC,
dla sodu 880oC, dla magnezu 1107oC, i powyżej 1240oC dla wapnia. Tak wysokie temperatury nie
występują podczas pożaru bezpłomieniowego, dlatego popiół bogaty jest w wyżej wymienione
pierwiastki (Bodí i in. 2014).
Mineralizacja

materii

organicznej

podczas

pożaru

powoduje

powstawanie

nieorganicznych form kationów i prowadzi do powstania ich tlenków, wodorotlenków oraz
węglanów. Część tych związków jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, co skutkuje zwiększoną
dostępnością kationów dla roślin. Nie ma jednak prostej zależności, że im wyższa temperatura
spalania, tym późniejsza wyższa dostępność kationów dla roślin. Największe ilości łatwo
dostępnych form Ca, Mg i K powstają podczas pożarów o umiarkowanej intensywności. Wzrost
temperatury spalania powoduje powstanie głównie związków nierozpuszczalnych (Giovannini
i in. 1990; Hogue i Inglett 2012; Pereira i in. 2012). Wskutek intensywnego pożaru głównym
składnikiem popiołu stają się węglany, zwłaszcza CaCO3. Jego obecność w popiele obniża ilość
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Mg, K i Na w formie rozpuszczalnej poprzez podstawianie tych pierwiastków w miejsce wapnia
w węglanach lub przez sorbowanie na powierzchni kryształów CaCO3 (Pereira i in. 2012).
Obecność CaCO3 w popiele obniża także ilość łatwo dostępnych form fosforu (Schaller i in. 2015).
Po pożarze pierwiastki zawarte w popiele mogą zostać przetransportowane poza obszar
wypaleniska poprzez wiatr, erozję gleby, spływ powierzchniowy, wmywanie w głąb gleby.
Pierwiastki w formie łatwo przyswajalnej, które pozostały na wypalenisku mogą przekształcić się
w formy trudno dostępne dla roślin, zostać pobrane przez organizmy żywe lub pozostać w glebie
i wodzie w dotychczasowej formie, zmieniając ich właściwości chemiczne (Neary i in. 1999; Smith
i in. 2001; Certini 2005; Dikici i Yilmaz 2006; Qian i in. 2009). W wyniku działania wysokiej
temperatury i wskutek dodatku popiołu podczas pożaru podpowierzchniowego zmieniają się
także właściwości chemiczne gleby poniżej warstwy objętej pożarem. W torfie torfowcowym
pobranym z warstwy gleby położonej poniżej warstwy popiołu stwierdzono między innymi
wzrost pH, EC, popielności, całkowitego azotu, spadek stosunku C/N (Zaccone i in. 2014).

Wpływ pożarów torfowisk na dostępność fosforu

Pożary mają szczególnie duży wpływ na wzrost dostępności fosforu, jednego z głównych
pierwiastków biogennych. Pożary gleby torfowiskowej powodują znacznie szybszą mineralizację
i uwalnianie fosforu niż wynikałoby to z naturalnego rozkładu materii organicznej. Na przykładzie
gleby pobranej z torfowiska wysokiego stwierdzono, że początkowo większość fosforu związana
była w postaci związków organicznych, natomiast pod wpływem działania wysokiej temperatury
fosfor ulegał przemianie do form nieorganicznych. Na ilość powstającego fosforu
nieorganicznego duży wpływ miała temperatura spalania. W glebie traktowanej temperaturą
250oC przez 1 h, ponad 90% fosforu występującego w formie związków organicznych uległo
mineralizacji. Pod wpływem temperatury 600oC fosfor w związkach organicznych nie był już
wykrywalny (Wang i in. 2015). W biomasie roślin poddanej działaniu wysokiej temperatury, ilość
fosforu organicznego spadła z 68% w temperaturze 200oC do poniżej 1% w 550oC (Hogue i Inglett
2012). W wyniku spalania materii organicznej, w popiele pojawia się fosfor w postaci dostępnej
dla roślin, przy czym jego ilość w znacznym stopniu zależy od temperatury spalania. W torfie
torfowcowym potraktowanym temperaturą 350oC stwierdzono 17-krotny wzrost zawartości
przyswajalnego fosforu w porównaniu z próbą kontrolną. W torfie poddanym działaniu
temperatury 550oC wzrost ten był już tylko dwukrotny (Schaller i in. 2015). Również dwukrotny
wzrost ilości dostępnego fosforu w torfie torfowcowym w wyniku działania temperatury 600oC
stwierdzili Wang i in. (2015). W popiele powstałym po spaleniu biomasy roślin torfowiskowych,
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największe ilości związanego wymiennie nieorganicznego fosforu odnotowano w sytuacji, gdy
temperatura spalania wynosiła 400oC. W tej temperaturze ponad 90% fosforu znajdowało się
w formie dostępnej dla roślin (Hogue i Inglett 2012). Pereira i in. (2012) stwierdzili że ilość
fosforu w popiele w postaci łatwo rozpuszczalnej jest najwyższa podczas mało intensywnych
pożarów i spada wraz ze stopniem ich intensywności.
W trakcie pożaru fosfor może być przetransportowany do atmosfery poprzez parowanie,
wymagane jest jednak wytworzenie wysokiej temperatury (powyżej 774oC). Z powodu
osiąganych niższych temperatur, podczas spalania bezpłomieniowego parowanie fosforu nie
zachodzi. Z punktu widzenia strat fosforu z obszaru objętego pożarem, istotny jest transport
tego pierwiastka wraz z popiołem unoszonym przez gorące powietrze w kolumnie konwekcyjnej.
Zawartość fosforu w popiele może być nawet 50 razy wyższa niż w spalanej biomasie roślinnej.
W związku z tym nawet niewielkie ilości popiołu przetransportowanego poza obszar pożaru
wpływają na budżet tego pierwiastka (Raison i in. 1985). Na przykład, oszacowano, że podczas
pożaru powierzchniowego na mokradłach Everglades, 73,1% fosforu zawartego w biomasie
roślin pozostało w popiele na obszarze wypaleniska, natomiast 26,9% wraz z popiołem
przedostało się do atmosfery (Qian i in. 2009).

Głębokość spalania glebowej materii organicznej

Pożary podpowierzchniowe torfowisk mogą podczas suszy wystąpić nawet na obszarach
o niezaburzonej hydrologii, głębokość spalenia jest tam jednak znacznie mniejsza niż
w przypadku pożarów torfowisk osuszonych. W czasie pożaru niezaburzonego kanadyjskiego
torfowiska niskiego odnotowano ubytek warstwy mchów, martwej materii organicznej i torfu na
głębokość średnio 7±1 cm. Natomiast w miejscu gdzie poziom wód gruntowych był obniżony
o 25 cm, głębokość wypalenia wynosiła 19±3 cm. Głębsze wypalenie spowodowało
dziewięciokrotnie większą emisję CO2 w stosunku do nieodwodnionych obszarów objętych
pożarem (Turetsky i in. 2011). Głębokość wypalenia naturalnych torfowisk zazwyczaj nie
przekracza 15 - 20 cm, natomiast głębsze wypalenia sięgające nawet powyżej metra występują
tylko na torfowiskach, których hydrologia została zaburzona (Zoltai i in. 1998). Na wystąpienie
pożarów podpowierzchniowych najbardziej narażone są fragmenty torfowisk położone w pobliżu
rowów melioracyjnych, gdzie poziom wód gruntowych jest najniższy. W miejscach takich pożary
występują najczęściej, charakteryzują się największą głębokością wypalenia, wzrasta także
prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych pożarów podpowierzchniowych. Na torfowiskach
tropikalnych odnotowano zwiększoną głębokość wypalenia we fragmentach torfowiska
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położonych nawet w odległości 800 m od rowów melioracyjnych (Konecny i in. 2016). Głębokość
wypalenia gleby może się znacznie różnić w obrębie jednego torfowiska. Na obszarze
o powierzchni 4,1 ha stwierdzono wypalenie na głębokość od 1 cm do 54 cm, miejscami aż do
podłoża mineralnego (Davies i in. 2013). Na kanadyjskim zalesionym torfowisku wysokim
odnotowano wypalenie gleby na głębokość nawet 110 cm. Średnia głębokość wypalenia była
około pięciokrotnie wyższa na obrzeżach torfowiska w porównaniu z jego centralną częścią
(Lukenbach i in. 2015). Na torfowiskach zadrzewionych, głębokości wypalenia gleby są zazwyczaj
większe w porównaniu z torfowiskami otwartymi, ponieważ obecność drzew sprzyja spadkowi
wilgotności i wzrostowi gęstości torfu. Większe głębokości wypalenia odnotowane były nie tylko
w przypadku zwartych zadrzewień, ale także wokół pojedynczych drzew (Davies i in. 2013).

Wpływ pożarów na hydrologię torfowisk

Na torfowiskach, na których wystąpił pożar podpowierzchniowy i gdzie doszło do
głębokiego wypalenia, możliwe jest zwiększenie wilgotności gleby. Pożar usuwa wierzchnią,
przesuszoną warstwę gleby i w konsekwencji zbliża nowopowstałą powierzchnię torfowiska do
poziomu wód gruntowych (Dembek i in. 2005; Watts i in. 2015). W centralnej części torfowiska
wysokiego średni poziom wód gruntowych wzrósł po pożarze z -47 cm do -36 cm. Z kolei
w częściach brzeżnych tego torfowiska średni poziom wód gruntowych wzrósł z -85 cm do
-57 cm. (Lukenbach i in. 2015). Uważa się, że niektóre jeziora w USA mogły powstać w wyniku
wypalenia torfu na głębokość 1 - 2 metrów, a następnie zalania obszaru wypaleniska (Poulter
i in. 2006). Również w Indonezji występują jeziora powstałe jako skutek wielokrotnych pożarów
podpowierzchniowych torfowisk tropikalnych (Hope i in. 2005). W miejscach głębokiego
wypalenia gleby, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się bliżej powierzchni torfowiska,
możliwe jest także występowanie okresowych zalewów. Powoduje to, że w glebie występują
warunki beztlenowe, które ograniczają tempo rozkładu materii organicznej, co sprzyja
odkładaniu się nowych podkładów torfu. Wysokie uwilgotnienie gleby powoduje także, że
ponowne wystąpienie pożaru podpowierzchniowego jest mało prawdopodobne. W dłuższym
czasie, odkładający się torf może jednak spowodować wypłycenie się obszaru wypalonego
i ponowny wzrost zagrożenia pożarem wgłębnym (Watts i in. 2015).
Pożar podpowierzchniowy może mieć niekorzystny wpływ na hydrologię torfowiska.
W miejscach o dużej głębokości wypalenia wzrasta wilgotność gleby, jednak na obszarach
niewypalonych może dojść do wyraźnego spadku poziomu wód gruntowych. Dzieje się tak
z powodu odpływu wody w kierunku niżej położonych obszarów wypalonych. To zjawisko może
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prowadzić do powstania niedoborów wody w wierzchniej warstwie torfu na obszarach
niewypalonych i zwiększać tam ryzyko wystąpienia pożaru (Watts i Kobziar 2013; Watts i in.
2015). Pożar usuwa wierzchnią warstwę gleby i odsłania głębiej położony torf charakteryzujący
się większą gęstością i mniejszymi zdolnościami do przewodzenia wody. Podczas okresów
suchych skutkuje to obniżeniem wilgotności oraz deficytami wody w wierzchniej warstwie gleby
w porównaniu z obszarami, gdzie pożar nie wystąpił (Sherwood i in. 2013). Obecność gęstego,
rozłożonego torfu występującego typowo na obrzeżach torfowisk może ograniczać poziomy
transport wody do sąsiednich terenów i przez to zmniejszać wypływ wody z torfowiska.
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podpowierzchniowe. Usunięcie przez pożar warstwy torfu o słabych zdolnościach do
przewodzenia wody może potencjalnie spowodować zwiększony odpływ wody do obszarów
przyległych i spadek poziomu wód gruntowych na torfowisku (Lukenbach i in. 2015). Jeżeli silnie
wypalone obszary na obrzeżach torfowisk są słabo związane hydrologicznie z pozostałą częścią
torfowiska, to może na nich dochodzić do dużych wahań poziomu wód gruntowych,
skutkujących naprzemiennymi zalewami i przesuszeniem. W takich warunkach utrudniona jest
kolonizacja wypalonych obszarów zarówno przez rośliny torfowiskowe, jak i te zasiedlające
siedliska bardziej suche (Lukenbach i in. 2017).
Działanie wysokiej temperatury występującej podczas pożaru zmienia właściwości
glebowej materii organicznej powodując na przykład jego silną hydrofobowość, spadek
pojemności wodnej oraz obniżenie podsiąku kapilarnego wody. Może to skutkować obniżeniem
dostępności wody dla mchów i zmianami w ich składzie gatunkowym (Kettridge i in. 2014;
Lukenbach i in. 2016). Jednak z drugiej strony wierzchnia, hydrofobowa warstwa torfu powstała
po pożarze obniża tempo parowania wody i tym samym ogranicza jej ubytki z torfowiska
(Kettridge i in. 2017). Jednocześnie woda pochodząca z opadów może się przesączać w głąb
gleby poprzez nieciągłości w warstwie hydrofobowej. Teoretycznie dzięki takiemu zjawisku może
wzrosnąć poziom wód gruntowych i uwilgotnienie gleby poniżej warstwy hydrofobowej. Mógłby
to być zatem mechanizm zwiększający odporność torfowisk na wystąpienie kolejnych pożarów.
Warstwa hydrofobowa nie występuje jednak po pożarze każdego typu torfowiska. Obecności
takiej warstwy nie stwierdzono w przypadku wypalenia mchów torfowców, była natomiast
bardzo wyraźna w wypalonej warstwie mchów składających się z tzw. feather mosses, do których
należy na przykład rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi) (Kettridge i in. 2014).
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Długofalowe skutki pożarów torfowisk

Długotrwałość wpływu pożaru na właściwości fizyczne i chemiczne gleby organicznej nie
została dobrze poznana. Dostępne badania na ten temat wskazują na duże zróżnicowanie
długotrwałości obserwowanych efektów pożaru - od zanikających efektów w ciągu kilku miesięcy
po wystąpieniu pożaru aż po wyraźnie obecne przez dekady. Jedno z nielicznych badań na temat
długotrwałości skutków pożarów torfowisk pochodzi z Turcji, z torfowiska, które przed
osuszeniem pokryte było przez szuwary trzcinowe oraz pałkowe. Badania wykazały, że w 3 lata
oraz w 39 lat od wystąpienia pożaru podpowierzchniowego widoczne były wyraźne różnice
właściwości gleby pobranej z obszarów wypalonych oraz niewypalonych. Na obszarach objętych
pożarem odnotowano między innymi większą gęstość torfu, spadek jego zdolności do retencji
wody, wzrost pH i zasolenia, wzrost zawartości związanych wymiennie kationów: K, Na, Ca, Mg.
Odnotowano także bardzo wyraźny spadek zawartości węgla organicznego, o odpowiednio 91%
i 76% na obszarach wypalonych 3 i 39 lat wcześniej. Różnice te utrzymywały się zwykle nie tylko
w wierzchniej warstwie torfu, ale także w warstwie położonej głębiej (15 - 30 cm). Różnic
zawartości nie wykryto natomiast w przypadku związanego wymiennie fosforu, niezależnie od
czasu jaki upłynął od pożaru. Jako przyczynę upatrywano wzrost pH i zawartości węglanów po
pożarze, co mogło przyczynić się do trwałego związania fosforu w postaci związków z wapniem.
W przypadku zasolenia oraz zawartości wymiennie związanych K i Ca, zaobserwowano ich
wyższe zawartości na obszarach niedawnego wypaleniska w porównaniu ze starszym. Według
autorów taki spadek zawartości może wynikać z wymywania kationów oraz ich pobierania przez
rośliny przez wystarczająco długi czas, aby różnica stała się wykrywalna (Dikici i Yilmaz 2006).
Rosenburgh i in. (2013) badali zmiany właściwości chemicznych gleby na trzech
torfowiskach wysokich w okresie od 3 do 52 lat od wystąpienia pożaru powierzchniowego.
Jedynym zaobserwowanym trendem występującym jednocześnie na trzech torfowiskach był
spadek stosunku C:N w glebie wraz z upływem czasu. Spadek ten mógł wynikać z dużej
atmosferycznej depozycji azotu występującej na obszarze badań. Na powierzchniach objętych
wcześniejszym pożarem dochodziło do postępującej akumulacji azotu, podczas gdy na
powierzchniach wypalonych niedawno część azotu pochodząca z depozycji atmosferycznej uległa
przekształceniu w formę gazową podczas pożaru. Wśród pozostałych badanych parametrów (na
przykład przyswajalny i całkowity fosfor, całkowity potas) brak było wyraźnych tendencji
związanych z upływającym czasem lub tendencje były odmienne w zależności od badanego
torfowiska (Rosenburgh i in. 2013). W 3 lata po pożarze powierzchniowym torfowiska
wysokiego, wciąż widoczne było podwyższone stężenie pierwiastków biogennych w wodzie.
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dziesięciokrotnie wyższe niż na obszarach nieobjętych pożarem. Istotnie podniesione były także
stężenia jonów amonowych, całkowitego azotu oraz kationów: K+, Mg2+ oraz Ca2+. Podobnie
wysokie stężenia jonów fosforanowych występowały na obszarach wypalonych 7 lat wcześniej.
Zaznaczyć trzeba jednak, że nawet pomimo wyraźnego podniesienia zawartości pierwiastków
biogennych w wodzie, osiągały one niewielkie stężenia, typowe dla ekosystemów
oligotroficznych (Kučerová i in. 2008). Bogacz i in. (2011) w 2 lata po pożarze
podpowierzchniowym przesuszonej łąki założonej na glebie murszowej i torfowo-murszowej,
odnotowali podwyższone zawartości rozpuszczalnych form wapnia, fosforu, magnezu, sodu
i potasu. Szczególnie interesujący był wzrost zawartości rozpuszczalnego fosforu, którego
zawartość osiągnęła miejscami 333 mg P/100g gleby. Kettridge i in. ( 2014) odnotowali obecność
silnie hydrofobowej warstwy gleby 15 miesięcy od wystąpienia pożaru. Laubhan (1995) pokazał,
że po wypalaniu gospodarczym mokradła w USA nie nastąpiła zauważalna zmiana chemizmu
gleby lub była ona bardzo krótkotrwała. Na powierzchniach wypalonych nie zmieniła się m.in.
zawartość związanych wymiennie P, K, N-NO3-. Ketterings i Bigham (2000) stwierdzili, że po
pożarze powierzchniowym na indonezyjskim torfowisku zawartość wymiennie związanych K i Ca
powróciła do poziomów sprzed pożaru w ciągu 2 miesięcy. Holden i in. (2014) stwierdzili, że
obniżone zdolności do przewodzenia wody przez torf będące efektem zatykania makroporów
przez cząstki popiołu utrzymują się przez około 20 lat od wystąpienia pożaru powierzchniowego.
Davies i in. (2014) odnotowali na torfowiskach objętych pożarem obniżoną emisję metanu po
pierwszym roku od jego wystąpienia. Przyczyną mogły być zmiany funkcjonowania zbiorowisk
mikroorganizmów spowodowane wysoką temperaturą. Długotrwałość tego efektu nie jest
jednak znana.
Długotrwałość skutków pożarów jest znacznie lepiej poznana w przypadku ekosystemów
leśnych występujących na glebach mineralnych. Wpływ pożaru na właściwości gleby
w ekosystemach leśnych jest zwykle dość wyraźny, ale krótkotrwały. Podwyższona dostępność
głównych pierwiastków biogennych zwykle szybko spada i powraca do poziomów sprzed pożaru
w ciągu od kilku miesięcy do kilku lat (Certini 2005). Co prawda odnotowano występowanie
różnic w dostępności azotu nawet po ponad 140 latach od wystąpienia pożaru lasu, jednak
różnice te wynikały raczej nie z bezpośredniego oddziaływania wysokiej temperatury na glebę,
ale z wykształcenia się odmiennej pokrywy roślinnej wpływającej na skład chemiczny i zasobność
w azot glebowej materii organicznej (Driscoll i in. 1999).
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Wpływ pożarów torfowisk na obszary przyległe

Pożary mogą mieć wpływ nie tylko na same ekosystemy torfowiskowe, ale także na ich
otoczenie. Pierwiastki biogenne uwolnione podczas pożaru torfowisk mogą długotrwale
zmieniać chemizm jezior znajdujących się w ich zlewni. W 2 lata po wielkoobszarowym pożarze
lasów i torfowisk w Kanadzie odnotowano ponad dwukrotne zwiększenie stężenia fosforu
w jeziorach otoczonych przez obszary objęte pożarem. Wzrost ten dotyczył zarówno całkowitego
jak i przyswajalnego fosforu. O ponad 20% zwiększyło się stężenie całkowitego azotu oraz jonów
amonowych i azotanowych. Podwyższone stężenie fosforu było widoczne nawet w jeziorach,
których zlewnie zostały objęte pożarem około 30 lat wcześniej (McEachern i in. 2000). Usunięcie
pokrywy roślinnej w wyniku pożarów torfowisk powoduje zwiększenie intensywności erozji gleby
i spływu cząstek glebowych w dół zlewni, zwłaszcza podczas intensywnych opadów deszczu
(Rothwell i in. 2007). W rzekach odprowadzających wodę ze zlewni, na obszarze których
znajdowały się wypalane celowo torfowiska, odnotowano wyższą zawartość zawieszonych
cząstek glebowych, zwiększone stężenie Al, Fe i rozpuszczonego węgla organicznego oraz
obniżone stężenie anionów (Ramchunder i in. 2013). Pożary powierzchniowe torfowisk mogą
powodować spadek liczby gatunków oraz zmiany składu gatunkowego zbiorowisk bezkręgowców
żyjących w rzekach odprowadzających wodę z obszarów objętych pożarem. Związane jest to ze
zmianami chemizmu wody (Brown i in. 2013). Podczas pożarów gleb organicznych następuje
przekształcenie relatywnie niegroźnych form rtęci w postaci bardziej toksyczne (na przykład w
metylortęć) i uwalnianie ich do atmosfery (Turetsky i in. 2006). Po pożarze samoistnym
stwierdzono również transport ołowiu do rzek wraz z erozją zanieczyszczonego tym
pierwiastkiem torfu (Rothwell i in. 2007).

1.10. Wpływ pożarów na roślinność torfowisk
Wpływ pożarów na wtórną sukcesję roślinności w ekosystemach torfowiskowych

Pożary naturalnie występują w ekosystemach, takich jak sawanny lub lasy borealne
i wywierają pozytywny wpływ ich funkcjonowanie oraz stabilność składu gatunkowego roślin.
Natomiast w przypadku zmiany reżimu pożarowego lub występowania pożarów w ekosystemach
do nich nieprzystosowanych, mogą wystąpić negatywne skutki prowadzące do zaburzenia ich
funkcjonowania (Doerr i Santín 2016). Pożary ekosystemów mokradłowych mogą mieć zarówno
pozytywny jak i negatywny wpływ na występowanie rzadkich gatunków roślin i kierunki sukcesji
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roślinności. Trzeba jednak zaznaczyć, że wpływ ten może silnie zależeć od typu torfowiska,
rodzaju i uporczywości pożaru, rodzaju użytkowania, stopnia degradacji torfowiska
występującego przed pożarem (Kotze 2013). Odporność ekosystemów na działanie zaburzeń,
takich jak pożar, osuszenie, zmiany klimatu można opisać za pomocą angielskich terminów
resillience oraz resistance. Termin resillience oznacza zdolność ekosystemu do powrotu do stanu
sprzed wystąpienia zaburzenia, natomiast termin resistance oznacza pozostanie ekosystemu
w stanie zasadniczo niezmienionym, pomimo wystąpienia zaburzenia (Grimm i in. 1997).
Wśród pozytywnych skutków pożarów torfowisk wskazano na przykład, że mało
intensywny pożar torfowiska wysokiego, podczas którego nie doszło do zapalenia się torfu,
zwiększył różnorodność gatunkową roślin i stworzył warunki korzystne dla przetrwania rzadkich
gatunków (Norton i De Lange 2003). Występowanie pożarów na amerykańskim torfowisku
niskim typu rich fen powstrzymywało ekspansję drzew i umożliwiało występowanie cennych
gatunków roślin. Po spadku częstotliwości występowania pożarów zaobserwowano rozwój roślin
zdrewniałych, co zagroziło bioróżnorodności biologicznej torfowiska (Jacobson i in. 1991). Na
wilgotnych wrzosowiskach wytworzonych na torfie, pożar powierzchniowy może przyczynić się
do podniesienia poziomu wód gruntowych, prawdopodobnie dzięki eliminacji krzewinek
i zwiększeniu udziału gatunków roślin o niższym poziomie transpiracji (Worrall i in. 2007). Po
pożarze podpowierzchniowym zadrzewione torfowisko, przynajmniej przejściowo, może stać się
ekosystemem otwartym. Wypalenie torfowiska niskiego już na głębokość 7 cm spowodowało
całkowitą śmiertelność drzew (Turetsky i in. 2011). Efekt ten może być jednak krótkotrwały. Choć
pożar podpowierzchniowy torfowiska spowoduje wysoką śmiertelność drzew iglastych, to
drzewa liściaste, zwłaszcza brzozy, szybko mogą regenerować się nawet z częściowo
uszkodzonych przez wysoką temperaturę korzeni (Davies i in. 2013).
Pożary powierzchniowe występujące na torfowiskach o niezaburzonej hydrologii i niskiej
żyzności wydają się nie promować długotrwałej ekspansji gatunków niepożądanych. Po
pojedynczym, celowym wypalaniu mokradeł na Florydzie odnotowano wzrost udziału
ekspansywnej pałki południowej Typha domingensis, której rozprzestrzenianie się jest jednym
z głównych zagrożeń dla tego typu mokradeł. Jednak 4 lata po wystąpieniu pożaru udział pałki
spadł, a skład gatunkowy na obszarach wypalonych wrócił do stanu sprzed pożaru.
Prawdopodobnie wkrótce po spaleniu nadziemnej biomasy roślin zmiany warunków
siedliskowych (większy dostęp światła, wzrost dostępności fosforu) umożliwiły pojawienie się
pałki. Natomiast z czasem warunki siedliskowe powróciły do stanu sprzed pożaru, co
spowodowało wycofanie się tego gatunku (Ponzio i in. 2004). Po 12 latach od wystąpienia pożaru
powierzchniowego dwóch torfowisk niskich w USA: zdominowanego przez trawy oraz
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zdominowanego przez turzyce, odnotowano tylko niewielki wzrost udziału zarośli. Choć nastąpiły
zmiany składu gatunkowego roślin, nie były one wyraźne i wraz z upływem czasu dochodziło do
regeneracji fitocenoz sprzed pożaru (Christy i in. 2014). Po pożarze powierzchniowym torfowiska
wysokiego w Nowej Zelandii, w ciągu kilku miesięcy odnotowano pojawienie się wierzby szarej.
Wierzby osiągały jednak niewielkie pokrycia (maksymalnie około 2%) i w 20 miesięcy po pożarze
całkowicie zanikły (Norton i De Lange 2003). Po pożarze powierzchniowym innych torfowisk
wysokich
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obcych

i wczesnosukcesyjnych. Pojawiły się one prawdopodobnie wskutek polepszenia warunków
świetlnych oraz zwiększenia żyzności gleby. Gatunki te jednak zanikły w ciągu 1 - 2 lat i zostały
zastąpione przez gatunki rodzime, typowe dla siedliska. Nie stwierdzono ekspansji wierzb
szarych na obszarze objętym przez pożar, mimo że występowały licznie na terenach otaczających
badane torfowiska (Clarkson 1997). Po pożarze powierzchniowym niskoproduktywnych
torfowisk niskich wykształconych na podłożu serpenitowym nie stwierdzono wyraźnych zmian
składu gatunkowego roślin. Wydaje się, że ten ekosystem jest mało wrażliwy na występowanie
tego typu pożarów (Jules i in. 2011). W historii torfowiska położonego w USA, pokrytego
zaroślami, stwierdzono wystąpienie trzech pożarów podpowierzchniowych. Po każdym z nich
następowała szybka regeneracja zbiorowisk roślinnych sprzed pożaru (Rollins i in. 1993). Na
torfowisku niskim Bagno Serebryńskie położonym w okolicach Chełma odnotowano około 10
pożarów podczas ostatnich 1200 lat. Po żadnym z nich nie stwierdzono rozwoju roślin
zdrewniałych, a torfowisko pozostawało pokryte przez roślinność zielną. Mimo występowania
nawracających pożarów torfowisko zachowało rzadkie gatunki roślin (Gałka i in. 2017).
Na podstawie badań torfowiska typu poor fen położonego w Kanadzie, Kettridge i in.
(2015) stwierdzili, że pożary występujące na torfowiskach o niezaburzonej hydrologii nie mają
wyraźnie negatywnych skutków. Nierozłożony torf ma wysoką zdolność do retencji wody,
w związku z tym nawet w okresach suszy pozostaje wilgotny. Pożar żywego torfowiska ogranicza
się do wypalenia nadziemnej biomasy roślinnej i ewentualnie tylko cienkiej, słabo rozłożonej
powierzchniowej warstwy torfu. Wysokie uwilgotnienie torfu umożliwia regenerację warstwy
mszystej, a wznowienie procesu torfotwórczego może odbyć się już w ciągu kilku lat od
wystąpienia pożaru. Na żywych torfowiskach należy się spodziewać występowania pożarów
o małej częstotliwości, które będą występować dopiero w momencie nagromadzenia się
martwej biomasy roślin. Pożary takie mogą ograniczać rozwój drzew i przyczyniać się do
przetrwania torfowiska jako ekosystemu otwartego. Natomiast pożar torfowiska, które zostało
odwodnione nawet w niewielkim stopniu może przynieść odmienne skutki. Zdolność torfu do
retencji wody na osuszonym torfowisku znacząco spada a pożar dodatkowo ją obniża. Nawet po
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wypaleniu najbardziej rozłożonego murszu, zdolności do retencji wody przez pozostałą warstwę
torfu są niskie, co ogranicza regenerację mchów. Następuje kolonizacja obszarów wypalonych
poprzez wierzby i brzozy, tworzące zwarte korony. Ocieniają one powierzchnię torfowiska
dodatkowo utrudniając powrót warstwy mszystej. Gromadzenie paliwa w postaci biomasy drzew
i krzewów, w połączeniu z ograniczonymi zdolnościami retencyjnymi torfu, powodują, że
torfowisko
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kolejnych

pożarów,

w

tym
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podpowierzchniowych. W konsekwencji po wystąpieniu wielu pożarów może dojść do całkowitej
utraty torfu i odsłonięcia podłoża mineralnego (Kettridge i in. 2015). Długotrwałe obniżenie
zdolności retencyjnych torfu w wyniku pożaru stwierdzili Dikici i Yilmaz (2006). Nawet po niemal
40 latach po pożarze podpowierzchniowym, torf pobrany z obszarów wypalonych mógł
zmagazynować mniej wody niż torf z obszarów niewypalonych. Obniżenie zdolności retencyjnych
widoczne było nie tylko w wierzchniej warstwie gleby (0 - 15 cm), ale także w warstwie głębszej
(15 - 30 cm).
Torfowiska wysokie często posiadają charakterystyczną mozaikę mikrosiedlisk składającą
się z sąsiadujących ze sobą kęp i dolinek pokrytych gatunkami torfowców o innych preferencjach
dotyczących wilgotności podłoża (Soro i in. 1999). Pożary torfowisk wysokich mogą mieć bardzo
nierównomierny przebieg. Spaleniu mogą ulec głównie kępy pokryte łatwiej palną roślinnością
(Ronkainen i in. 2013), głównie warstwa torfowców zasiedlających dolinki, pozostawiając
nienaruszony torf i roślinność kęp, aż do wypalenia mchów i warstwy torfu niezależnie od typu
mikrosiedliska. Paradoksalnie to właśnie niżej położone dolinki mogą być bardziej podatne na
wypalenie. Zasiedlające je mchy mają mniejszą zdolność do akumulacji wody niż mchy kęp, które
nawet podczas suszy mogą utrzymywać wilgotność na tyle wysoką, aby nie ulec spaleniu
(Benscoter i Wieder 2003; Benscoter i in. 2005; Thompson i Waddington 2013). Wypalenie
wierzchniej warstwy torfu może być jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za wytworzenie
się charakterystycznej mikrotopografii torfowisk wysokich – występowania kęp i dolinek.
Położone niżej dolinki są bardziej narażone na wypalenie niż kępy, w związku z tym, po
wystąpieniu pożaru gradient wysokości między kępami a dolinkami ulega zwiększeniu.
Umożliwia to występowanie większej liczby gatunków mchów, o zróżnicowanych preferencjach
dotyczących wilgotności podłoża. Podejrzewa się, że w przypadku długotrwałego braku pożaru
może dojść do zaniku zróżnicowania mikrotopografii torfowiska i co za tym idzie spadku liczby
występujących gatunków roślin. Niestety, nie wiadomo, czy podobny mechanizm przyczynia się
zwiększenia bioróżnorodności torfowisk niskich (Benscoter i in. 2015).
Niezależnie od uporczywości pożaru torfowiska wysokiego następuje dość szybka
regeneracja warstwy torfowców. Najszybciej ten proces zachodzi w przypadku spalenia samej
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warstwy mchów. Dochodzi wtedy do ich szybkiego powrotu, bez wyraźnych zmian składu
gatunkowego. Przy spaleniu warstwy gleby regeneracja warstwy mszystej jest wolniejsza i wiąże
się z początkowym zasiedlaniem przez gatunki przystosowane do nowych warunków
hydrologicznych. W pierwszej kolejności pojawiają się gatunki pionierskie, takie jak płonnik
właściwy i próchniczek błotny. Dopiero później, po około 10 latach od pożaru, zaczynają
dominować torfowce (Benscoter i Vitt 2008). Podobne wyniki prezentują Sillasoo i in. (2011)
pokazując na podstawie badań nadbałtyckich torfowisk wysokich, że regeneracja zbiorowisk
mchów sprzed pożaru zachodzi w ciągu około 10 lat. Jedynie w przypadku silnego wypalenia
torfu następuje wyraźna zmiana składu gatunkowego torfowców, w kierunku tych preferujących
bardziej wilgotne warunki. Jednak nawet w takim przypadku są to typowe gatunki torfowisk
wysokich, a regeneracja zbiorowisk sprzed pożaru zajmuje do 350 lat. Clarkson (1997) stwierdził,
że po pożarze powierzchniowym torfowisk wysokich w Nowej Zelandii, powrót roślinności do
stanu sprzed pożaru zajął od 6 do 12 lat. Kuhry (1994) stwierdził, że roślinność torfowisk
wysokich wykazuje dużą odporność na pożary. O ile w wyniku pożaru nastąpi zmiana składu
gatunkowego mchów, to jest ona widoczna maksymalnie przez kilka dekad. Podobne wyniki
zaprezentowali Magnan i in. (2012) wskazując na dużą odporność torfowisk ombrogenicznych na
pożary powierzchniowe. Z drugiej strony badania Kučerovej i in. (2008) pokazują, że po mało
intensywnym pożarze zalesionego torfowiska wysokiego w Czechach, w początkowej fazie
sukcesji pojawiły się anemochoryczne gatunki z rodzaju mniszek (Taraxacum), wierzbownica
(Epilobium), starzec (Senecio) oraz przymiotno (Erigeron), a także siewki wierzb i topól. Gatunki
te w 3 roku po pożarze w znacznym stopniu zanikły, doszło także do regeneracji warstwy mchów,
zwłaszcza w miejscach o najwyższej wilgotności. W dłuższym czasie od wystąpienia pożaru
doszło jednak do rozwoju silnej konkurencyjnie trzęślicy modrej (Molinia caerulea). Gatunki
typowe dla siedliska były obecne, choć z wyraźnie mniejszym pokryciem w stosunku do
obszarów kontrolnych (Kučerová i in. 2008). Generalnie torfowiska wysokie wydają się mieć
zdolność do samoistnego powrotu do stanu sprzed wystąpienia zaburzenia spowodowanego
pożarem (tzw. resilliance), choć powrót ten może być długotrwały i może znacznie wykraczać
poza czas trwania typowych badań naukowych (Swindles i in. 2016).
W ekosystemach torfowiskowych niekontrolowane pożary obejmują zazwyczaj znacznie
większe powierzchnie, są bardziej intensywne i długotrwałe niż wypalania gospodarcze (Brown
i in. 2015). Stąd znaczna część skutków niekontrolowanych pożarów torfowisk jest negatywna.
Pożar może doprowadzić do wyraźnych, niekorzystnych zmian składu gatunkowego zbiorowisk
mokradłowych. Na przykład na meksykańskich mokradłach w wyniku pożaru odnotowano
ekspansję niepożądanej pałki Typha domingensis i związane z tym zaburzenie typowej
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strefowości zbiorowisk roślinnych. Głównym czynnikiem umożliwiającym rozwój tego gatunku
okazało się zwiększenie dostępności fosforu uwalnianego ze spalonej biomasy. Spowodowało to
przyspieszony wzrost siewek Typha, co dawało im przewagę konkurencyjną nad gatunkami
dominującymi przed pożarem (López-Arcos i in. 2012). Po około 1,5 roku od wystąpienia pożaru
niekontrolowanego na torfowiskach wierzchowinowych odnotowano mniejszą liczbę nasion
zdolnych do kiełkowania w porównaniu z obszarami niewypalonymi. Wyjątkiem były tylko
nasiona niepożądanego wrzosu pospolitego, którego liczba nasion w glebowym banku nasion
wzrosła (Kelly i in. 2016).
W niezaburzonych lasach deszczowych na Borneo wykształconych na torfowiskach,
występuje około 240 gatunków drzew na hektar. Przy wystąpieniu pojedynczego pożaru
podpowierzchniowego dochodzi do regeneracji roślinności drzewiastej, choć o znacznie
obniżonej różnorodności gatunkowej. Natomiast nawracające pożary podpowierzchniowe
prowadzą do zaniku drzew i dominacji obszarów wypalonych przez kilka gatunków roślin
zielnych, takich jak turzyce i paprocie. Po wystąpieniu czwartego pożaru podpowierzchniowego
na tym samym obszarze, drzewa praktycznie nie regenerują się (Posa i in. 2011; Hosciło i in.
2013; Konecny i in. 2016). Przy znacznej głębokości wypalenia może dochodzić do okresowego
zalewania obszaru wypaleniska lub powstania w tych miejscach jezior, co uniemożliwia powrót
lasów deszczowych sprzed pożaru (Wösten i in. 2006).
W wyniku pożarów torfowisk może dojść do tak znacznych zmian właściwości gleby, że
ponowne jej zasiedlenie przez rośliny może utrudnione. Po pożarze powierzchniowym torfowisk
wierzchowinowych odnotowano zmniejszone zdolności wierzchniej warstwy torfu do
przewodzenia wody. Prawdopodobnie wynika to z zapychania makroporów przez cząstki obecne
w popiele (Holden i in. 2014). Gleba popożarowa zawierająca popiół ma zmniejszone zdolności
do retencji wody, przez co mogą wystąpić trudności w prawidłowym zaopatrzeniu roślin w wodę
(Bogacz i in. 2011). Na torfowiskach objętych pożarem odnotowano około dwukrotnie większe
różnice temperatury gleby pomiędzy dniem i nocą w porównaniu z torfowiskami, na których
pożar nie wystąpił. Może to ograniczać regenerację roślin, ponieważ będą one narażone na
działanie wysokiej temperatury gleby, występującą podczas słonecznych dni (Davies i in. 2014).
Pożary podpowierzchniowe zwiększają uwilgotnienie torfu, ale także mogą przyczyniać się do
zwiększonych wahań poziomu wód gruntowych, a także niedoborów wody dla roślin w wyżej
położonych mikrosiedliskach (Thompson i Waddington 2013).
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Kontrolowane wypalanie torfowisk
Stosowanie celowych, kontrolowanych wypalań (ang. prescribed burns) jest jednym ze
sposobów użytkowania torfowisk. Ma ono na celu zachowanie ich wysokiej wartości
przyrodniczej oraz powstrzymanie sukcesji drzew, krzewów i innych gatunków niepożądanych
(Pendergrass i in. 1998; Middleton i in. 2006). Jest to metoda często stosowana w Ameryce
Północnej w ekosystemach trawiastych i torfowiskach. Była ona stosowana już przez rdzenną
ludność tego kontynentu (Middleton, Holsten, i in. 2006). Natomiast w kontynentalnej Europie,
poza nielegalnym wypalaniem łąk, celowe wypalania ekosystemów trawiastych stosowane są
rzadko i nie dają one wyraźnych pozytywnych efektów (Valkó i in. 2014). Celowe wypalanie jest
jednak często używane w Wielkiej Brytanii w celu ochrony tzw. torfowisk wierzchowinowych
(ang. blanket bogs). Są to oligotroficzne ekosystemy zdominowane przez torfowce, z dużym
udziałem wełnianek (Eriophorum), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris) i innych krzewinek
z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Tworzą się one w regionach o chłodnym klimacie i dużych
opadach, pokrywają nie tylko płaskie powierzchnie i zagłębienia, ale także zbocza wzniesień
(Brown i in. 2015). Celowe, mało intensywne wypalanie torfowisk wierzchowinowych prowadzi
się głównie w celu zatrzymania sukcesji roślin zdrewniałych i usunięcia zbyt gęstej i wysokiej
warstwy wrzosu pospolitego. Wypalanie torfowisk wierzchowinowych co około 10 lat prowadzi
do wzrostu udziału wełnianki pochwowatej (Eriophorum vaginatum) i torfowców, wpływa także
korzystnie na występowanie innych gatunków torfotwórczych. Natomiast brak wypalania
połączony z brakiem innego typu użytkowania (na przykład wypasu owiec) skutkuje dominacją
wrzosu i zanikiem rzadkich gatunków roślin (Lee i in. 2013). Celowe wypalanie torfowisk
wierzchowinowych sprzyja także występowaniu pardwy szkockiej (Lagopus lagopus scotica),
która bytuje na torfowiskach i żywi się między innymi młodymi pędami wrzosu, licznie
odrastającymi po pożarze. Na ten gatunek ptaka często urządza się polowania, stąd też
podejmuje się wypalania torfowisk w celu utrzymania jego stabilnej populacji. Szacuje się, że
wypalania gospodarcze stosuje się na około 30% torfowisk wierzchowinowych w Wielkiej
Brytanii (Brown i in. 2015).
Celowe wypalanie mokradeł zdominowanych przez trzcinę pospolitą, usuwające całą
nadziemną biomasę roślin, może prowadzić do wzrostu liczby występujących gatunków roślin
(Kimura i Tsuyuzaki 2011). Roślinność północnoamerykańskich wilgotnych prerii wydaje się być
dobrze przystosowana do pożarów. Powtarzane, celowe wypalania spowodowały spadek
pokrycia zarówno przez krzewy jak i gatunki obce. Jednocześnie kontrolowane wypalania
zwiększyły udział rodzimych gatunków roślin zielnych (Clark i Wilson 2001). Wypalanie
nieużytkowanych, wilgotnych łąk z dominacją turzyc spowodowało pojawienie się rzadkich
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gatunków roślin, które na obszarach objętych pożarem nie występowały od ponad 20 lat.
Prawdopodobną przyczyną było usunięcie nagromadzonej martwej biomasy roślinnej,
ograniczającej dostęp światła do niższych warstw fitocenoz (Middleton 2002). Zwiększenie liczby
gatunków roślin stwierdzono także na innych wypalanych wilgotnych łąkach z dużym udziałem
turzyc. Pożar tworzył warunki do pojawienia się większej liczby gatunków roślin, a jego
pozytywny wpływ widoczny był przez 1 - 2 lata (Kost i De Steven 2000). W ekosystemach
mokradłowych w USA, których roślinność jest przystosowana do nawracającego wypalania
co 2 - 4 lata, pożary umożliwiają występowanie bogatych gatunkowo, światłożądnych zbiorowisk
roślinnych. Natomiast brak pożarów prowadzi do rozwoju krzewów i drzew oraz spadku liczby
gatunków roślin zielnych. Po zdominowaniu takiego mokradła przez gatunki zdrewniałe,
przestaje być ono podatne na pożary, przez co restytucja cennych zbiorowisk roślin zielnych jest
bardzo trudna (Martin i Kirkman 2009).
Użycie celowych wypalań nie zawsze daje pozytywne efekty. Powtarzane użycie
celowych wypalań na torfowisku typu rich fen doprowadziło do rozwoju pospolitych gatunków
roślin, wysokich i silnych konkurencyjnie. Doszło między innymi do rozwoju trzęślicy modrej,
której kępowa budowa powoduje, że merystemy i młode pędy są niewrażliwe na pożar. Jedynym
pozytywnym skutkiem wypalania było zwiększenie udziału mchów brunatnych oraz ograniczenie
występowania torfowców, które przyczyniały się do postępującego zakwaszenia torfowiska.
Z powodu spadku różnorodności gatunkowej, w tym zaniku rzadkich i chronionych gatunków
roślin, wypalanie torfowisk niskich typu rich fen wydaje się nie być dobrym sposobem
użytkowania tych ekosystemów (van Diggelen i in. 2015). Dodatkowo używanie celowych
wypalań torfowisk może doprowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia
i zainicjowania pożaru podpowierzchniowego, stąd ich użycie powinno być dobrze przemyślane
i zaplanowane (Brown i in. 2015). Wydaje się, że aby celowe wypalanie ekosystemów
mokradłowych osiągnęło zamierzony cel, musi być stosowane regularnie, w odpowiednich
odstępach czasu i w odpowiedniej porze roku. Zbyt rzadkie używanie celowego wypalania w celu
redukcji pokrycia przez rośliny zdrewniałe, daje jedynie krótkotrwałe efekty lub nie przynosi ich
wcale. Po pożarze drzewa i krzewy łatwo mogą się regenerować z nieuszkodzonych przez pożar
części podziemnych lub nadziemnych. W rezultacie pokrycie przez rośliny zdrewniałe nie
zmniejsza się. Przypuszcza się, że dopiero wielokrotne powtarzanie celowego wypalania może
prowadzić do spadku pokrycia przez niepożądane gatunki drzew i krzewów (Pendergrass i in.
1998; Middleton 2002). Możliwe jest użycie celowego wypalania teras zalewowych w celu
ograniczenia pokrycia przez wierzby. Jeżeli jednak wypalanie jest stosowane zbyt rzadko może to
dać efekt odwrotny od zamierzonego. Pożar pobudza wytwarzanie młodych pędów przez
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wierzby, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu ich pokrycia. Niezbędne jest
zastosowanie przynajmniej dwukrotnego wypalania, aby spadek pokrycia przez wierzby był
zauważalny. Prawdopodobnie, aby pozytywny efekt wypalań w postaci spadku pokrycia przez
krzewy był trwały, trzeba je regularne powtarzać (Lee i in. 2005). Jednak nawet kilkukrotne
powtarzanie celowego wypalania może nie wpływać na obniżenie pokrycia przez szczególnie
uciążliwe, inwazyjne gatunki krzewów (Bowles i in. 1996). Zbyt częste wypalanie może z kolei
przyczyniać się do wzrostu pokrycia przez gatunki niepożądane, zwiększyć produktywność roślin
i ich zwarcie (Flores i in. 2011). Wpływ celowego wypalania na dany ekosystem mokradłowy
może być różny w zależności od terminu prowadzenia tego zabiegu. W wyniku wiosennych
wypalań odnotowano spadek pokrycia przez rośliny niepożądane i poprawę warunków
bytowania ptaków wodno-błotnych. Natomiast wypalanie letnie było korzystniejsze dla ptaków
zasiedlających brzegi zbiorników wodnych i przyczyniło się do spadku pokrycia zarówno przez
gatunki cenne przyrodniczo jak i niepożądane (Laubhan 1995).

1.11. Globalne skutki pożarów torfowisk

Emisje gazów cieplarnianych podczas pożarów torfowisk
Pożary torfowisk obniżają tempo akumulacji węgla i przyczyniają się do jego emisji do
atmosfery. Nawet zwiększona produktywność roślin, możliwa po pożarze dzięki uwolnieniu
pierwiastków biogennych i wynikające z tego szybsze tempo akumulacji torfu, nie rekompensują
ubytku węgla, do którego dochodzi podczas pożaru. Przy częstym występowaniu pożarów może
dojść do całkowitego wypalenia złoża torfowego i do odsłonięcia podłoża mineralnego (Kuhry
1994). Podobnie jak spalanie paliw kopalnych, pożary torfowisk przyczyniają się do uwalniania
do atmosfery węgla, który był wcześniej trwale zakumulowany i wyłączony z obiegu. Do
atmosfery uwalniany zostaje węgiel, który był gromadzony w materii organicznej przez setki,
a nawet tysiące lat (Rein 2013).
Pożary torfowisk przyczyniają się do znacznych emisji węgla do atmosfery, przy czym
większość emisji jest wynikiem spalania bezpłomieniowego (Turetsky i in. 2011). Podczas
pożarów dochodzi do emisji węgla głównie pod postacią CO2 oraz CO, jednak do atmosfery
uwalniane są także lotne związki organiczne oraz produkty niepełnego spalania, na przykład
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Pożary bezpłomieniowe torfowisk przyczyniają
się do około 100-krotnie większych emisji węgla niż pożary powierzchniowe o tej samej
powierzchni. Z tego powodu, podczas pożarów podpowierzchniowych torfowisk, dochodzi do
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największych emisji CO2 spośród wszystkich typów pożarów występującymi na Ziemi (Rein 2013).
Szacuje się na przykład, że tylko w zachodniej Kanadzie pożary torfowisk powodują roczną emisję
węgla na poziomie 4,7 miliona ton (Turetsky i in. 2002). W Ameryce Północnej, w strefie
borealnej, podczas pożarów powierzchniowych na torfowiskach uwalnia się średnio około 2,92
miliona ton C rocznie, podczas gdy pożary podpowierzchniowe powodują emisję na poziomie
6,72 milionów ton rocznie (Zoltai i in. 1998). Katastrofalne pożary tropikalnych torfowisk
w Indonezji w 2002 roku przyczyniły się do emisji pomiędzy 810 a 2570 milionów ton C, co
odpowiadało 13-40% rocznej światowej emisji C pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Tak
silna emisja C przyczyniła się do największego rocznego wzrostu stężenia CO2 w atmosferze
odnotowanego od czasów rozpoczęcia pomiarów w 1957 roku (Page i in. 2002). Dla porównania,
szacuje się, że globalna emisja węgla podczas pożarów wszystkich typów ekosystemów w latach
1997 - 2009 wynosiła średnio około 2 000 milionów ton rocznie (van Der Werf i in. 2010). Szacuje
się, że globalnie pożary torfowisk powodują emisję węgla będącą odpowiednikiem średnio około
15% emisji powstającej podczas spalania paliw kopalnych (Poulter i in. 2006).
Poziom emisji glebowego węgla do atmosfery w znacznym stopniu zależy od typu oraz
uporczywości pożaru torfowiska i tym samym ilości spalonej materii organicznej. Na przykład,
przy pożarze powierzchniowym torfowiska niskiego stwierdzono uwolnienie się około 0,16 kg
C/m2 (Zoltai i in. 1998). Średnią emisję węgla uwalnianego podczas pożarów brytyjskich torfowisk
wierzchowinowych oszacowano na 0,64 ±0,12kg C/m2 (Davies i in. 2014). Średni ubytek węgla
podczas pożaru fińskich torfowisk oceniono na 2,5 kg C/m2 (Pitkänen i in. 1999). Na kanadyjskim
torfowisku niskim stwierdzono emisję węgla na poziomie 2,0 ±0,05 kg/m 2 w przypadku pożaru
torfowiska o nienaruszonej hydrologii i 16,8±0,2 kg/m2 na osuszonym torfowisku tego samego
typu. Aby zniwelować tak silny ubytek węgla potrzeba ponad 450 lat akumulacji tego pierwiastka
w torfie (Turetsky i in. 2011). Średnio podczas pożarów torfowisk w zachodniej Kanadzie
uwalniane jest 3,2 kg C/m2. Dla porównania, tempo akumulacji węgla w niezaburzonych
torfowiskach na tym obszarze wynosi zaledwie 0,0245 kg C/m2 rocznie (Turetsky i in. 2002).
Podczas pożaru podpowierzchniowego wrzosowiska wykształconego na torfie średni ubytek
węgla wynosił 9,6±1,5 kg C/m2 przy średniej głębokości wypalenia 17,5 cm (Davies i in. 2013). Na
torfowiskach w USA, w zależności od uporczywości pożaru, stwierdzono ubytek od 0,2 do 11 kg
C/m2 (Poulter i in. 2006). W przypadku nawracających pożarów podpowierzchniowych torfowisk,
każdy kolejny pożar powoduje coraz niższą emisję C do atmosfery, co związane jest
wzrastającym uwilgotnieniem gleby po wystąpieniu każdego z pożarów. Podczas nawracających
pożarów torfowisk tropikalnych odnotowano kolejno emisję C na poziomie 11,4 kg/m 2; 6,4
kg/m2; 3,8 kg/m2 i 1,3 kg/m2 (Konecny i in. 2016). Emisja C podczas pożarów torfowisk
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tropikalnych w Indonezji w 1997 roku wynosiła 33 - 37 kg C/m2 (Page i in. 2002). Emisja
C podczas pożaru pokrytego drzewami torfowiska w USA wynosiła średnio 44 kg/m 2, przy
średnim wypaleniu torfu na głębokość 47 cm (Reddy i in. 2015). Natomiast w przypadku pożaru
zalesionego torfowiska wysokiego, gdzie głębokość wypalenia sięgała 110 cm, odnotowano
emisję C do 85 kg/m2 (Lukenbach i in. 2015).
Poza CO2 pożary emitują do atmosfery także znaczne ilości zanieczyszczeń. Podczas
pożarów torfowisk stwierdzono w powietrzu obecność pyłów PM2,5 w ilościach stanowiących
zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pobliżu pożaru (Betha i in. 2013). Podczas
pożarów torfowisk pod Moskwą w 2010 roku w mieście odnotowano stężenie pyłów PM10 na
poziomie przekraczającym 300 μg/m3. Występowanie fali upałów połączone z dużym
zanieczyszczeniem powietrza mogło przyczynić się do przedwczesnej śmierci około 2000 osób
(Shaposhnikov i in. 2014). Wśród osób narażonych na nawet krótkie oddychanie powietrzem
zanieczyszczonym

dymem

produkowanym

podczas

pożarów

torfowisk,

stwierdzono

podwyższone ryzyko wystąpienia ataków astmy, chorób płuc oraz niewydolności serca (Rappold
i in. 2011). Dodatkowo pożary podpowierzchniowe torfowisk, zachodzące przy niskim dostępie
do tlenu powodują większą emisję CO do atmosfery niż pożary powierzchniowe (Rein i in. 2009).
Szacuje się, że podczas pożarów torfowisk w Rosji w 2010 roku do atmosfery wyemitowane
zostało 10 milionów ton CO, co odpowiadało ponad 85% całkowitej rocznej antropogenicznej
produkcji tego gazu. Podczas pożarów torfowisk dookoła Moskwy, w mieście odnotowano
stężenie CO na poziomie 10 mg/m3 (Konovalov i in. 2011).

Wpływ zmian klimatu na częstotliwość występowania pożarów torfowisk

Każda zmiana klimatu prowadząca do obniżenia poziomu wód gruntowych i zmniejszenia
wilgotności torfu będzie sprawiała, że pożary torfowisk będą występowały częściej (Zoltai i in.
1998). Przewidywany w przyszłości wzrost temperatury i tempa ewapotranspiracji
prawdopodobnie będą miały skutek podobny do umiarkowanego osuszania torfowisk. Będzie to
skutkowało obniżeniem poziomu wód gruntowych i w konsekwencji większym narażeniem
torfowisk na pożary (Ronkainen i in. 2013). Do takiej sytuacji może dojść na przykład
w Skandynawii, europejskiej części Rosji, a także w Polsce, gdzie przewiduje się wzrost
temperatur i spadek ilości opadów. Spadek ilości opadów o 50 mm rocznie może spowodować
obniżenie poziomu wód gruntowych na torfowiskach o 20 cm, w Europie w przyszłości mogą
wystąpić niedobory opadów na poziomie 50 - 100 mm. Spadek poziomu wody gruntowej
wskutek zwiększonego parowania i mniejszych opadów, prawdopodobnie przyczyni się do
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występowania bardziej uporczywych pożarów podpowierzchniowych, osiągających większe
głębokości

wypalenia

niż

obecnie.

W

przypadku

wzrostu

częstotliwości

pożarów

podpowierzchniowych sekwestracja węgla w torfie nie zbalansuje jego ubytków podczas pożaru,
w związku z tym torfowiska zamiast ekosystemów wiążących węgiel mogą stać się jego
emiterami (Granath i in. 2016).
Prawdopodobne jest wystąpienie dodatniego sprzężenia zwrotnego między zmianami
klimatu a częstotliwością pożarów torfowisk. Im cieplejszy będzie klimat, tym częściej
występować będą pożary torfowisk. Podczas pożarów dochodzi do znacznych emisji gazów
cieplarnianych. Sprzyja to jeszcze silniejszemu ociepleniu klimatu powodującego dalsze
zwiększenie częstotliwości pożarów (Turetsky i in. 2015).
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2.

Koncepcja pracy
Pożary są czynnikiem stabilizującym wiele ekosystemów lądowych (Doerr i Santín 2016),

w tym potencjalnie także otwartych torfowisk niskich w strefie klimatu umiarkowanego (Dembek
i in. 2005). Rola pożarów w kształtowaniu ekosystemów torfowiskowych jest skomplikowana
w swojej naturze i może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Pomimo dość
powszechnego występowania pożarów torfowisk, ich skutki wciąż są słabo poznane (Kotze
2013).

Chociaż

liczba

artykułów

naukowych

dotyczących

pożarów

występujących

w ekosystemach torfowiskowych wzrasta (Brown i in. 2015), to wciąż jest niewielka
w porównaniu z liczbą artykułów o pożarach ekosystemów położonych na glebach mineralnych
(Pausas i Keeley 2009). Wpływ pożarów na gleby organiczne i funkcjonowanie ekosystemów
torfowiskowych pozostaje stosunkowo słabo rozpoznany (Wang i in. 2015). Wśród artykułów
naukowych dotyczących pożarów torfowisk i rozumianych w szerszym znaczeniu mokradeł, tylko
niewielka część skupia się na zmianach warunków abiotycznych wywołanych przez pożar (Smith
i in. 2001). Wśród nielicznych prac dotyczących pożarów torfowisk przeważają te dotyczące
pożarów

powierzchniowych

(Rein

2013),

natomiast

przebieg

oraz

efekty

pożarów

podpowierzchniowych są znacznie słabiej zbadane (Watts i Kobziar 2013; Huang i in. 2016).
Zwłaszcza skutki pożarów torfowisk niskich są rozpoznane w niewielkim stopniu (Schiks i in.
2016).

Większość

badań

dotyczy

torfowisk

innego

typu,

na

przykład

torfowisk

wierzchowinowych (Brown i in. 2013), torfowisk wysokich (na przykład Sillasoo, Väliranta
i Tuittila, 2011; Wang i in. 2015), torfowisk strefy tropikalnej, zwłaszcza w Indonezji (na przykład
Page i in. 2002; Hosciło i in. 2013; Konecny i in. 2016), czy też nadmorskich torfowisk na Florydzie
(Qian i in. 2009b). Niewiele wiadomo natomiast o skutkach pożarów podpowierzchniowych
torfowisk położonych w strefie umiarkowanej w Europie (Davies i in. 2013). Nieliczne są badania
dotyczące wpływu pożaru na hydrologię i jakość wody w ekosystemach torfowiskowych (Worrall
i in. 2007; Brown i in. 2015), a także na zmiany właściwości chemicznych torfu (Brown i in. 2015).
Dodatkowym problemem w badaniu wpływu pożarów na torfowiskach jest fakt, że część
publikacji dotyczy efektów wypalań celowych. Skutki pożarów samoistnych i wypalań celowych
mogą się znacznie różnić od siebie. W związku z tym nie powinno się porównywać efektów
kontrolowanych wypaleń o niewielkiej intensywności z efektami pożarów samoistnych, których
intensywność i zasięgi są zazwyczaj znacznie większe. Może to doprowadzić do wyciągania
błędnych wniosków o wpływie pożaru na te ekosystemy (Davies i in. 2016).
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Problematyka

skutków

pożarów

torfowisk

jest

słabo

reprezentowana

także

w publikacjach naukowych dotyczących Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wśród 2266 pozycji
bibliograficznych zawartych w bazie pt. „Przyrodnicza bibliografia Kotliny Biebrzańskiej”
obejmującej prace naukowe z przedziału lat 1811 - 2016, występują tylko 4 artykuły naukowe
posiadające w tytule słowa (lub ich odmiany): pożar, wypalony, spalony, fire, burnt
i jednocześnie odnoszące się do wpływu pożaru na chemizm gleby lub sukcesję roślinności
torfowiska. Inne doniesienia znalezione w bazie to 12 prac licencjackich lub magisterskich,
z czego połowa z nich dotyczy wpływu pożaru na zwierzęta lub grzyby. W bazie bibliograficznej
znajdują się także 3 doniesienia konferencyjne i jedno sprawozdanie z grantu naukowego
zajmującego się teledetekcją pożarów.
Podjęcie badań na temat wpływu pożarów podpowierzchniowych na zmiany warunków
siedliskowych oraz wtórną sukcesję roślinności torfowisk niskich umiarkowanej strefy
klimatycznej wydaje się mieć znaczenie nie tylko w zakresie pogłębienia naszej wiedzy na temat
wrażliwości tych ekosystemów na drastyczne zmiany, jakie może powodować pożar, ale ma
również znaczenie praktyczne w zakresie wiedzy niezbędnej do restytucji wypalonych torfowisk.
Wzrastająca presja człowieka skutkuje m.in. zmianą hydrologii torfowisk, zwiększając tym samym
ich podatność na wystąpienie pożarów. Istotne są także zmiany klimatu, które również w Polsce
będą przyczyniały się do wzrostu częstotliwości i uporczywości pożarów torfowisk (Granath i in.
2016).
Prezentowane w mojej pracy doktorskiej badania, prowadzone na terenie torfowiska
Biele Suchowolskie, są z jednej strony kontynuacją badań podjętych w latach 2004 - 2010 przez
zespół prof. Bogusława Wiłkomirskiego oraz zespół dr hab. Małgorzaty Suskiej Malawskiej
z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Badania te były realizowane w ramach grantów
badawczych nr KBN 2 P04G 039 26 oraz N305 4339 33, dotyczyły długofalowych skutków
pożarów i prowadzone były na wyznaczonych stałych powierzchniach badawczych. Z drugiej
strony, przeprowadzone przeze mnie badania są istotnym rozszerzeniem (zarówno w kwestii
merytorycznej, jak i zaproponowanych metod badawczych) problematyki związanej z oceną
przemian siedlisk przyrodniczych po pożarze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dostępności
pierwiastków biogennych oraz przebudowy zbiorowisk roślinnych. W tym kontekście jest to
próba całościowego spojrzenia na efekty przyrodnicze pożarów torfowisk niskich.
Uzyskane przeze mnie wyniki mogą mieć zastosowanie w przypadku opracowywania
metod restytucji wypalonych torfowisk niskich lub podczas podejmowania decyzji odnośnie
podjęcia zabiegów ochrony czynnej torfowiska po wystąpieniu pożaru. Stąd w dyskusji
uzyskanych wyników umieściłem rozdział zatytułowany „Aplikacyjne znaczenie uzyskanych
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wyników badań”, gdzie staram się opisać praktyczne zastosowania wyników. Pożary torfowisk
powodują duże emisje węgla do atmosfery, negatywnie wpływające na klimat w skali globalnej.
Z tego powodu podjąłem także próbę oszacowania, jaka była emisja węgla do atmosfery podczas
pożaru Bieli Suchowolskich.

Cele pracy oraz hipotezy badawcze
W czasie bezdeszczowego lata 2002 roku na terenie Biebrzańskiego parku Narodowego
(BPN) zanotowano aż 15 pożarów torfowisk, a całkowita powierzchnia wypalenia wyniosła 3631
ha (Dembek i in. 2005). Największy z nich wystąpił na torfowisku Biele Suchowolskie, gdzie ze
zróżnicowaną intensywnością trwał przez ponad dwa miesiące. Na obszarze 1230 ha w róznym
stopniu wypaliła się pokrywa roślinna, wierzchnia warstwa gleby (głównie zmurszałej), w wielu
miejscach doszło do głębokiego wypalenia złoża torfowego. Oprócz tego pożaru, wcześniejszy
pożar podpowierzchniowy wystąpił na Bielach Suchowolskich w 1965 roku (Kania i in. 2006).
Wypalone mozaikowo obszary torfowiska niskiego Biele Suchowolskie stały sie więc naturalnym
poligonem badawczym, gdzie na powierzchniach zróżnicowanych pod względem uporczywości
pożaru była możliwa ocena jego skutków przyrodniczych.

Celem głównym niniejszej pracy była kompleksowa ocena wieloletnich zmian warunków
siedliskowych oraz kierunków sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele
Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy).
W pracy wyznaczyłem cztery cele szczegółowe, a mianowicie:


zbadanie przebiegu sukcesji roślinności w czasie, w zależności od głębokości wypalenia
gleby organicznej,



ocena zmian warunków siedliskowych na torfowisku niskim objętym pożarem, ze
szczególnym uwzględnieniem dostępności azotu, fosforu oraz potasu,



zbadanie długotrwałości wpływu pożaru na właściwości chemiczne gleby,



ocena wpływu pożaru na występowanie niedoborów pierwiastków biogennych,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania niskoproduktywnych torfowisk niskich.

Wyznaczony cel główny oraz cele szczegółowe implikują postawienie następujących pytań
badawczych:


jaki jest przebieg wtórnej sukcesji roślinności w miejscach o różnej głębokości wypalenia
gleby organicznej?
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czy wypalenie wierzchniej warstwy gleby i związane z tym zwiększenie jej uwilgotnienia
może spowodować występowanie warunków siedliskowych sprzyjających regeneracji
fitocenoz typowych dla niskoproduktywnych torfowisk niskich?



czy wraz z upływem czasu dochodzi do zmian właściwości chemicznych gleby na
wypalonym torfowisku niskim?



dlaczego występuje wyraźna różnica w pokrywie roślinnej sąsiadujących ze sobą
obszarów wypalonych i niewypalonych?



jakie warunki siedliskowe występują na obszarach zajętych przez dominujące typy
zbiorowisk roślinnych wykształconych na torfowisku po pożarze?



czy po niemal 50 latach od wystąpienia pożaru torfowiska niskiego wciąż widoczne są
różnice warunków siedliskowych względem stwierdzonych na obszarach niewypalonych?



czy po pożarze torfowiska niskiego występują niedobory pierwiastków biogennych
limitujące produkcję biomasy roślinnej?



jaki czynnik powoduje, że na obszarach niewypalonych nie dochodzi do ekspansji
wierzby szarej, natomiast na obszarach wypalonych najsilniej doszło do spadku pokrycia
przez zarośla wierzbowe?
Wyznaczone cele badawcze oraz postawione pytania naukowe zostały ujęte w trzech

głównych projektach, których realizacja dawała podstawy do stawiania kolejnych hipotez
badawczych:

Projekt I: Wpływ uporczywości pożaru podpowierzchniowego na przebieg wtórnej
sukcesji roślinności na torfowisku niskim. W ramach realizacji pierwszego projektu postawiłem
hipotezę badawczą:

Hipoteza I: Zbliżenie powierzchni torfowiska do poziomu wód gruntowych w wyniku
pożaru podpowierzchniowego stwarza warunki siedliskowe sprzyjające regeneracji
roślinności torfowiskowej.

Projekt II: Ocena długoterminowych zmian właściwości chemicznych wody i gleby na
torfowisku niskim objętym pożarem.
W ramach realizacji drugiego projektu wydzieliłem trzy związane ze sobą tematy
badawcze, w ramach każdego postawiłem osobną hipotezę badawczą:
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Temat badawczy nr 1: Właściwości gleby pobranej z sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych
oraz nieobjętych pożarem. W ramach realizacji tego tematu postawiłem hipotezę badawczą:

Hipoteza II: Po upływie 11 lat od wystąpienia pożaru właściwości fizyczne i chemiczne
gleby blisko położonych obszarów wypalonych i niewypalonych wyraźnie różnią się
od siebie.

Temat badawczy nr 2: Dostępność pierwiastków biogennych w głównych typach zbiorowisk
roślinnych wykształconych po pożarze w 2002 roku. W ramach realizacji tego tematu postawiłem
hipotezę badawczą:

Hipoteza III: Po 12 latach od wystąpienia pożaru wypalone obszary torfowiska
charakteryzują się wyższą dostępnością pierwiastków biogennych w porównaniu
z obszarami niewypalonymi.

Temat badawczy nr 3: Właściwości fizyczne i chemiczne gleby organicznej po niemal 50 latach od
wystąpienia pożaru. W ramach realizacji tego tematu postawiłem hipotezę badawczą:

Hipoteza IV: Zmiany właściwości chemicznych gleby wywołane przez pożar
podpowierzchniowy torfowiska niskiego są długotrwałe i utrzymują się przez okres
przynajmniej 50 lat.

Projekt III: Wpływ pożaru na limitację produkcji biomasy roślinnej spowodowaną niedoborami
pierwiastków biogennych. W ramach realizacji trzeciego projektu postawiłem ostatnią hipotezę
badawczą:

Hipoteza V: Na obszarach niewypalonych i obszarach wypalonych do poziomu wód
gruntowych produkcja biomasy wierzby szarej limitowana jest niedoborem fosforu.
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Plan badań

Badania terenowe prowadziłem w latach 2011 - 2014 na wypalonym w 2002 roku
torfowisku niskim Biele Suchowolskie. Biorąc pod uwagę wyznaczone cele wchodzące w zakres
tematyczny trzech projektów badawczych wyznaczałem w różnych częściach torfowiska obszary
badań, na których realizowałem prace terenowe oraz pobierałem materiał badawczy do analiz
laboratoryjnych. Szczegółowy opis terenu badań, opis przeprowadzonych prac terenowych oraz
metod analiz laboratoryjnych został zawarty w opisie każdego projektu w rozdziale 4. „Realizacja
planu pracy badawczej”.
Schemat realizacji podstawowych celów badawczych wyznaczonych w ramach projektów
przedstawiał się następująco:

Projekt I: Wpływ uporczywości pożaru podpowierzchniowego na przebieg wtórnej
sukcesji roślinności na torfowisku niskim.

Hipoteza badawcza 1
Weryfikacja hipotezy badawczej miała na celu sprawdzenie, czy po pożarze
podpowierzchniowym torfowiska niskiego, w warunkach podniesionego poziomu wód
gruntowych, możliwy jest powrót zbiorowisk roślinnych typowych dla niskoproduktywnych
torfowisk. W celu weryfikacji tej hipotezy skorzystałem z czterech powierzchni badawczych
wyznaczonych w 2004 roku w ramach realizacji projektu naukowego nr N305 4339 33,
zlokalizowanych na obszarach torfowiska o różnej głębokości wypalenia gleby organicznej. Na
tych powierzchniach w latach 2004 i 2008, w stałych punktach, zostały wykonane zdjęcia
fitosocjologiczne oraz pobrane zostały próby gleby. W 2012 roku kontynuowałem badania
używając wcześniej stosowanej metodyki. Dodatkowo usunąłem zarośla wierzbowe w trzech
obszarach wypalonych, w celu sprawdzenia, czy wobec braku konkurencji o światło ze strony
wierzb, możliwe jest pojawienie się gatunków typowych dla niskoproduktywnych torfowisk.
Wyniki badań umożliwiły prześledzenie kierunków sukcesji roślinności oraz zmian właściwości
chemicznych gleby w czasie, w zależności od głębokości wypalenia gleby.
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Projekt II: Ocena długoterminowych zmian właściwości chemicznych wody i gleby na
torfowisku niskim objętym pożarem.
Hipoteza badawcza 2
Podczas weryfikacji 2. hipotezy badawczej porównałem właściwości fizyczne i chemiczne
gleby pobranej z sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych i niewypalonych. Badania
prowadziłem na obszarze torfowiska, na którym występowała mozaika obszarów wypalonych
oraz nieobjętych pożarem. Próby pobrałem parami: jedną z obszaru niewypalonego, drugą
z położonego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wypalonego.
Hipoteza badawcza 3.
W trakcie weryfikacji tej hipotezy sprawdziłem, czy w głównych typach zbiorowisk
roślinnych wykształconych po pożarze dostępność pierwiastków biogennych różni się od tej
odnotowanej na obszarach niewypalonych. W tym celu pobrałem próby wody oraz gleby
z punktów położonych na referencyjnych obszarach niewypalonych, a także z punktów
zlokalizowanych

na

obszarach

zdominowanych

przez

zarośla

wierzbowe,

obszarach

zdominowanych przez rośliny nitrofilne oraz w miejscach o najsilniejszym wypaleniu,
zdominowanych przez roślinność szuwarową.
Hipoteza badawcza 4.
Weryfikacja 4. hipotezy miała na celu sprawdzenie, czy po niemal 50 latach od
wystąpienia pożaru na torfowisku wciąż występuje podniesiona dostępność pierwiastków
biogennych. Próby gleby oraz wody pobrałem na obszarach wypalonych w 1965 roku. Wyniki
porównałem do wyników uzyskanych dla referencyjnych obszarów niewypalonych, użytych
podczas weryfikacji hipotezy 3.
Projekt III: Wpływ pożaru na limitację produkcji biomasy roślinnej spowodowaną niedoborami
pierwiastków biogennych.
Hipoteza badawcza 5.
W celu weryfikacji hipotezy 5. sprawdzałem, czy po pożarze na torfowisku występują
niedobory pierwiastków biogennych i czy typ limitacji produkcji biomasy roślin różni się
pomiędzy wykształconymi po pożarze zbiorowiskami roślinnymi. Jako gatunek modelowy do
prowadzenia badań wybrałem wierzbę szarą. Materiałem badawczym były liście wierzby szarej
pobrane z punktów poboru prób używanych podczas weryfikacji hipotez 3 i 4, a także biomasa
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roślin pobrana z obszarów wypalonych z usuniętymi zaroślami wierzbowymi i z sąsiadujących
z nimi obszarów niewypalonych. Obecność i typ niedoborów pierwiastków biogennych
stwierdzałem przy pomocy stosunków zawartości N, P oraz K w biomasie roślinnej.
Aby zrealizować cele badawcze postawione w ramach trzech głównych projektów, część
prac terenowych prowadziłem na powierzchniach badawczych o zdefiniowanych granicach,
część prac realizowana była w różnych częściach torfowiska, w zależności od typu zbiorowiska
roślinnego lub daty wystąpienia pożaru. W odniesieniu do miejsc, w których punkty poboru prób
były zlokalizowane na poletkach badawczych o wyznaczonych granicach używam terminu
powierzchnia badawcza (znajduje zastosowanie w realizacji projektu nr I). W pozostałych
przypadkach punkty poboru prób były zlokalizowane na pożarzysku tak, aby reprezentowały
większą

zmienność

warunków

siedliskowych

niż

występująca

na

jednohektarowych

powierzchniach badawczych. W większości były to punkty rozproszone w różnych częściach
torfowiska i obejmowały na przykład obszary niewypalone lub obszary torfowiska zajęte przez
zarośla wierzbowe – w odniesieniu do nich używam terminu obszar badawczy (projekty II i III).
Ogólny schemat pokazujący lokalizację powierzchni badawczych oraz punktów poboru prób
przyporządkowanych do obszarów badawczych przedstawia rysunek 3.

Analizy chemiczne wody, gleby oraz materiału roślinnego wykonałem w Laboratorium
Biogeochemii i Ochrony Środowiska Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem gęstości objętościowej wilgotnej gleby) podane
są w stosunku do suchej masy gleby lub biomasy roślin.
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Rysunek 3. Zdjęcie satelitarne ukazujące lokalizację powierzchni badawczych oraz punktów poboru prób
użytych w trakcie realizacji badań. A – powierzchnie badawcze wykorzystane w celu realizacji projektu I;
B – obszar, na którym pobierałem próby w celu realizacji projektu II, tematu 1; C – lokalizacja punktów
poboru prób użytych w celu realizacji projektu II, tematu 2; D – lokalizacja punktów poboru prób użytych
w celu realizacji projektu II, tematu 3. Wyjaśnienia skrótów znajdują się w opisie poszczególnych
projektów badawczych. Zdjęcie satelitarne zostało pobrane z programu Google Earth.
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3. Teren badań
Teren badań obejmował torfowisko Biele Suchowolskie (53°36'37 N, 23°2'37 E),
położone w środkowym basenie rzeki Biebrzy, w północno-wschodniej Polsce, w województwie
podlaskim. Większość obszaru torfowiska znajduje się w granicach Biebrzańskiego Parku
Narodowego, jedynie jego zachodnia część, silnie odwodniona i użytkowana rolniczo znajduje się
w otulinie parku. Lokalizację torfowiska na tle Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawia
rysunek 4.

Rysunek 4. Lokalizacja Bieli Suchowolskich na tle granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Od północy torfowisko ograniczone jest rzeką Biebrzą, natomiast od południowego
zachodu rzeką Brzozówką. Według pomiarów Kani i in. (2006) całkowita powierzchnia torfowiska
wynosi około 3380 ha, z czego 5,6% stanowią siedliska niehydrogeniczne (wydmy śródlądowe,
wyniesienia mineralne). Na torfowisku przeważają gleby bagienne, torfowe słabo zabagnione,
murszowo-torfowe okresowo zabagniane, torfowo-murszowe słabo i średnio zmurszałe.
W najsilniej odwodnionej części torfowiska występują gleby silnie zmurszałe. Powierzchnia
torfowiska obniża się w kierunku zachodnim, zgodnie ze spadkiem rzeki Biebrzy. Torfowisko jest
zasilane głównie wodami gruntowymi i powierzchniowymi spływającymi z wysoczyzny położonej
po jego wschodniej stronie. Możliwe są także płytkie zalewy wodami rzecznymi, zwłaszcza
w okresach wiosennych (Kania i in. 2006). Jesienią 2004 roku, podczas mokrego roku, na
transekcie przecinającym torfowisko z północy na południe odnotowano poziom wód
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gruntowych wynoszący od +26 cm do -78 cm, przy średnim poziomie -48 cm. We wrześniu 2005
roku, podczas długiego okresu bezdeszczowego średni poziom wód gruntowych wynosił -68 cm,
a w najsilniej osuszonych fragmentach torfowiska wynosił około -100 cm (Kania i in. 2006).
Według Chrzanowskiego (2004) gleby we wschodniej części torfowiska znajdowały się w fazie
decesji, natomiast gleby na większości pozostałego obszaru torfowiska znajdowały się w fazie
akumulacji, a więc przyrostu miąższości złoża torfowego. Dane te dotyczą prawdopodobnie
okresu sprzed wystąpienia pożaru z 2002 roku.
Miąższość złoża torfowego mierzonego na transekcie przecinającym torfowisko
w kierunku północ-południe wynosiła od 0,4 m do 5,2 m, ze średnią wartością 2,3 m.
W wierzchniej warstwie gleby występowały torfy turzycowe, szuwarowe i olesowe. Głębiej
położone warstwy torfu składały się głównie z torfu turzycowiskowego, podścielonego słabo
rozłożonym torfem mechowiskowym (Kania i in. 2006). Według innych dostępnych danych, na
Bielach Suchowolskich wierzchnia warstwa gleby składa się z torfu turzycowiskowego (środkowa
i północna część torfowiska) lub olesowego (część południowa). Pod nimi znajduje się warstwa
torfu szuwarowego, poniżej której znajduje się torf mechowiskowy (Ilnicki 2002).
W 2002 roku podczas bezdeszczowego lata w Biebrzańskim Parku Narodowym wystąpiło
w sumie 15 pożarów, które objęły około 3 600 ha torfowisk (Dembek i in. 2005). Jeden z pożarów
miał miejsce na Bielach Suchowolskich i objął swoim zasięgiem około 1 230 ha. Pożar miał
zróżnicowaną uporczywość: występowały obszary wypalone na głębokość do 80 cm, poprzez
wypalone podpowierzchniowo na mniejszą głębokość, wypalone tylko powierzchniowo oraz
tereny nieobjęte pożarem. Głębokość wypalenia złoża torfowego zależała głównie od stopnia
zmurszenia torfu. Średnią głębokość wypalenia na transekcie oszacowano na 30 cm, co
stanowiło 5,5% średniej miąższości złoża torfowego. Pożar objął wyłącznie obszary
nieużytkowane i nie rozprzestrzenił się na obszary użytkowane rolniczo. Pożar na Bielach
Suchowolskich wybuchł także w 1965 roku i objął głównie jego północne i południowe krańce
(Kania i in. 2006).
Zdjęcia lotnicze z 1997 roku udostępnione w serwisie www.geoportal.gov.pl wskazywały,
że przed pożarem większość torfowiska nie była pokryta przez zarośla oraz drzewa i miała
charakter ekosystemu otwartego. Na podstawie zdjęć lotniczych sporządziłem obrysy obszarów
zajętych przez lasy lub zarośla. Lokalizację obszarów torfowiska pokrytych przez zarośla i lasy
przed pożarem i po jego wystąpieniu przedstawia rysunek 5. Na podstawie danych zbieranych
w latach 1997 - 1999 na potrzeby przygotowania planów ochrony Biebrzańskiego Parku
Narodowego, wykonano mapę zasięgów zbiorowisk roślinnych. Na obszarze Bieli Suchowolskich
zaznaczono obecność łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae, ziołorośli łąkowych Filipendulion,
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szuwarów turzycy sztywnej Caricetum elatae, mozaikę szuwarów i lasu, mozaikę turzycowisk
i krzewów, mozaikę łąk zmiennowilgotnych i lasu (Matuszkiewicz 2004). Mapa jest jednak
w małej skali, przez co trudno przyporządkować granice zasięgów wymienionych zbiorowisk do
konkretnych obszarów torfowiska. Mapa zawiera także nieścisłości: na przykład obszary, które
obecnie są niemal wolne od zarośli, na mapie zaznaczono jako pokryte przez krzewy lub lasy.
Według Pałczyńskiego (1984) na torfowisku występowały zbiorowiska ze związków
Calamagrostion neglectae, Magnocaricion, Molinion, Phragmition oraz zarośla wierzbowobrzozowe.
Obecnie rolniczo użytkowany jest wschodni kraniec torfowiska, poprzecinany siecią
rowów melioracyjnych. Obszar ten służy przede wszystkim jako miejsce wypasu bydła.
Natomiast pozostała część torfowiska, położona na obszarze parku narodowego, była podczas
prowadzenia moich badań nieużytkowana. Jedynym wyjątkiem były użytkowane kośnie
niewielkie fragmenty w północnej i środkowej części torfowiska (w sumie około 20 ha).
W latach 2015 - 2017 w ramach prowadzenia ochrony czynnej wykoszono około 100
hektarów torfowiska, głównie w jego centralnej części. W wyniku koszenia zostały usunięte
zarośla wierzbowe lub powstała mozaika zarośli i terenów otwartych.
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B

A
Obszary zajęte przez zwarte zarośla lub lasy
Obszary zajęte przez krzewy nie tworzące zwartych zarośli
Zasięg pożaru w 2002 roku

Rysunek 5. A - obszary zajęte przez zarośla lub lasy w 1997 roku, przed wystąpieniem pożaru, B - obszary zajęte przez zarośla lub lasy w 2014 roku – 12 lat po
wystąpieniu pożaru. Obszary niezaznaczone były wolne od zarośli. Obrysy zasięgu zarośli sprzed wystąpienia pożaru sporządziłem na podstawie ortofotomapy
wykonanej w 1997 roku, udostępnej w serwisie www.geoportal.gov.pl. Ortofotomapa z 1997 nie jest już dostępna w serwisie, została zastąpiona ortofotomapą
z okresu po wystąpieniu pożaru. Z tego powodu jako podkładu mapowego użyłem zdjęcia satelitarnego pobranego z programu Google Earth, wykonanego w 2017
roku.
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4. Realizacja planu pracy badawczej
4.1.

Wpływ uporczywości pożaru podpowierzchniowego na przebieg

wtórnej sukcesji roślinności na torfowisku niskim (Projekt I)

Wstęp
Prawidłowe funkcjonowanie torfowisk niskich umożliwiające występowanie rzadkich,
wyspecjalizowanych gatunków roślin jest uzależnione głównie od wysokiego uwilgotnienia gleby
oraz niskiej dostępności pierwiastków biogennych (Klimkowska, van Diggelen i in. 2010). Na
osuszonym torfowisku oba te czynniki ulegają silnemu zaburzeniu, co powoduje niekorzystne
zmiany składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych oraz właściwości torfu (Holden i in. 2004;
Venterink i in. 2009). Wpływ pożaru podpowierzchniowego na produktywność i kierunki sukcesji
roślin jest trudny do przewidzenia (Watts i in. 2015). Pożar podpowierzchniowy, z jednej strony,
usuwa wierzchnią, zmurszałą warstwę torfu i zbliża nowo odsłoniętą powierzchnię torfowiska do
poziomu wód gruntowych. Może to prowadzić do przywrócenia właściwego uwilgotnienia torfu
i powrotu warunków beztlenowych w glebie. Dzięki takiemu mechanizmowi pożary
podpowierzchniowe teoretycznie mogłyby być naturalnym mechanizmem prowadzącym do
renaturyzacji torfowisk, w których doszło do obniżenia poziomu wód gruntowych (Watts i in.
2015) i umożliwiać utrzymywanie się rozległych obszarów zbiorowisk turzycowych oraz mszystoturzycowych w Dolinie Biebrzy (Dembek i in. 2005). Z drugiej strony, w wyniku spalania materii
organicznej dochodzi do wyraźnych zmian chemizmu wody i gleby torfowiskowej, w tym wzrostu
dostępności pierwiastków biogennych, w szczególności fosforu (Smith i in. 2001). Wzrost
żyzności gleby jest zjawiskiem niekorzystnym, uniemożliwiającym regenerację roślinności
typowej dla torfowisk niskich, nawet w warunkach właściwego uwilgotnienia (Klimkowska, van
Diggelen, i in. 2010). Można więc założyć, że w początkowej fazie sukcesji wtórnej po pożarze
będzie dochodziło do rozwoju gatunków pionierskich oraz o wyższych wymaganiach
pokarmowych, korzystających z pierwiastków biogennych uwolnionych podczas pożaru (Dembek
i in. 2005). Jednak wraz z upływem czasu dostępność tych pierwiastków powinna się obniżać
wskutek ich uwsteczniania, wymywania i pobierania przez rośliny (Neary i in. 1999; Qian i in.
2009). Niewykluczone, że po odpowiednio długim upływie czasu, poprawa warunków

79

hydrologicznych i zmniejszona żyzność podłoża stworzą warunki sprzyjające regeneracji
roślinności torfowiskowej. Postawiłem zatem pierwszą hipotezę badawczą:

Zbliżenie powierzchni torfowiska do poziomu wód gruntowych w wyniku pożaru
podpowierzchniowego stwarza warunki siedliskowe sprzyjające regeneracji roślinności
torfowiskowej.
Powyższa hipoteza warunkuje następujące cele projektu:


zbadanie przebiegu sukcesji roślinności w czasie, w zależności od głębokości wypalenia
gleby organicznej.

4.1.1.

Teren, materiał i metody

Jednym z podstawowych problemów w badaniach skutków pożarów samoistnych jest
brak danych o warunkach siedliskowych sprzed pożaru (Brown i in. 2015). Rozwiązaniem może
być wykorzystanie obszarów niewypalonych, jako obszarów referencyjnych. Może się to
wydawać zbytnim uproszczeniem, jednak według Dikiciego i Yilmaza (2006), w przypadku
istnienia wyraźnego, długo utrzymującego się wpływu pożaru na właściwości gleby powyższe
podejście jest uzasadnione. Podczas weryfikacji powyższej hipotezy jako powierzchni
referencyjnych użyłem powierzchni niewypalonych.
Przy weryfikacji powyższej hipotezy bazowałem częściowo (dane z lat 2004 i 2008) na
wynikach uzyskanych podczas realizacji grantu „Wpływ wgłębnego pożaru torfowiska na glebę
torfową, profil wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i sukcesję ekologiczną na
terenie pożarzyska” o numerze KBN 2 P04G 039 26 oraz grantu „Wpływ pożaru wgłębnego
torfowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym na zmiany hydrogenicznych siedlisk glebowych
oraz kierunki sukcesji zespołów roślin, grzybów i zwierząt” o numerze N305 4339 33.

Teren badań

W celu badania przebiegu sukcesji wtórnej po pożarze na torfowisku Biele Suchowolskie
w 2004 roku zostały wyznaczone 4 powierzchnie badawcze obejmujące obszary torfowiska
różniące się głębokością wypalenia gleby. Typowym problemem, z jakim spotykają się badacze
pożarów podpowierzchniowych jest pomiar głębokości wypalenia gleby. Wynika to z braku
danych o poziomie gruntu przed pożarem (Watts i in. 2015). Głębokość wypalenia gleby na
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Bielach Suchowolskich była mierzona w 2004 roku za pomocą rotacyjnego niwelatora
laserowego Topcon RL-H3C, jako powierzchni odniesienia używano najbliższych obszarów
niewypalonych. Podobne podejście zastosowali na przykład Hokanson i in. (2016), którzy założyli
że powierzchnia torfowiska przed pożarem była w przybliżeniu płaska, a różnica wysokości
między obszarem wypalonym i pobliskim obszarem referencyjnym, nieobjętym pożarem, równa
jest głębokości wypalenia.

Badania prowadzono w latach 2004, 2008 oraz 2012 na 4 jednohektarowych powierzchniach
badawczych różniących się głębokością wypalenia gleby:
P1 – powierzchnia niewypalona lub wypalona jedynie powierzchniowo, służąca jako
powierzchnia referencyjna,
P2 – powierzchnia, na której pożar miał charakter mozaikowy. Występowały tam zarówno
obszary niewypalone, jak i wypalone w głąb na głębokość do kilku centymetrów,
P3 – powierzchnia położona w silnie odwodnionej części torfowiska, gdzie głębokość wypalenia
sięgała 30 - 40 cm,
P4 – powierzchnia położona w miejscu o najsilniejszym wypaleniu torfu, do 80 cm. Pożar usunął
warstwę torfu aż do poziomu wód gruntowych.

Lokalizację powierzchni badawczych przedstawia rysunek 6. Na rysunku 7 pokazany jest widok
na torfowisko z perspektywy paralotni. Reprezentatywne zdjęcia każdej z wymienionych wyżej
powierzchni na początku oraz na końcu prowadzenia badań przedstawia rysunek 8.
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Rysunek 6. Lokalizacja czterech powierzchni badawczych na torfowisku Biele Suchowolskie, wyznaczonych
w 2004 roku, użytych podczas realizacji I projektu badawczego. Powierzchnia P1 położona była na
obszarze niewypalonym, powierzchnia P2 położona była na obszarze wypalonym w sposób mozaikowy, na
głębokość do kilku centymetrów, powierzchnia P3 położona była w silnie osuszonej części torfowiska
i wypalona została na głębokość 30 - 40 cm, powierzchnia P4 została wypalona na głębokość do 80 cm.
Widoczne zdjęcie satelitarne zostało pobrane z programu Google Earth.
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Obszary wypalone, zajęte przez
zwarte zarośla wierzbowe

P4

Obszary niewypalone, zajęte
przez rośliny zielne

P2

P1

Rysunek 7. Widok na torfowisko Biele Suchowolskie, zdjęcie wykonane zostało z paralotni w 2012 roku.
Zaznaczona jest lokalizacja powierzchni badawczych P1, P2 oraz P4, a także różnica wyglądu pomiędzy
obszarami wypalonymi zajętymi przez zarośla oraz obszarami niewypalonymi.

Prace terenowe

Na każdej powierzchni badawczej, w tych samych lokalizacjach, w lipcu w latach 2004,
2008 i 2012 wykonane zostało po 10 zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta, każde
na powierzchni 25m2. Listę gatunków roślin stwierdzonych na każdej powierzchni badawczej
w latach: 2004, 2008 i 2012, z podaniem ich stałości i średniego pokrycia przedstawia tabela Z1
w załączniku.
W lipcu w latach 2004, 2008 i 2012 na każdej powierzchni badawczej, przy użyciu świdra
typu instorf, dokonano poboru prób gleby z głębokości 0 – 10 cm w celu analizy jej
podstawowych właściwości chemicznych. Od kwietnia do sierpnia 2008 roku, od kwietnia do
października 2012 roku oraz od maja do października 2013 roku, w odstępach miesięcznych
w piezometrach mierzony był poziom wód gruntowych na każdej z wyznaczonych powierzchni.
Piezometry były zainstalowane po 5 na powierzchnię, w miejscach poboru prób gleby. Zmiany
poziomu wód gruntowych na każdej z powierzchni badawczych przedstawia rysunek 9.
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P1 2004

P1 2012

P2 2004

P2 2012

P3 2004

P3 2012

P4 2006

P4 2012

Rysunek 8. Fotografie przedstawiające powierzchnie badawcze P1, P2, P3 i P4 w początkowej fazie badań
oraz w roku 2012.
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Dodatkowo w ramach prac terenowych, w 2011 roku, na obszarach wypalonych
położonych w pobliżu powierzchni P2, w miejscach sąsiadujących z obszarami niewypalonymi,
usunąłem wierzby na trzech płatach o powierzchni około 15 m2 każdy. Działanie to miało na celu
przeprowadzenie obserwacji, czy usunięcie krzewów silnie ocieniających powierzchnię
torfowiska wpłynie na regenerację fitocenoz typowych dla torfowisk niskich, czy raczej będą to
fitocenozy składające się z gatunków o wysokich wymaganiach troficznych. Wierzby
regenerujące się z organów podziemnych usuwałem 2 razy w roku.

Rysunek 9. Zmiany poziomu wód gruntowych mierzonych na powierzchniach badawczych w latach 2008,
2012 oraz 2013. Kolor zielony oznacza powierzchnię P1, niebieski powierzchnię P2, czerwony
powierzchnię P3, czarny powierzchnię P4.

Prace laboratoryjne
Analiza właściwości fizycznych i chemicznych gleby

Po przywiezieniu do laboratorium gleba została wysuszona w suszarce laboratoryjnej
w temperaturze 50oC do stałej masy i następnie zmielona za pomocą młyna glebowego Retsch
RM200. W tak przygotowanych próbach wykonano następujące oznaczenia:


popielność gleby poprzez spalenie około 1 g suchej gleby w temperaturze 550oC i pomiar
masy pozostałego popiołu. Zawartość części mineralnych w glebie organicznej jest
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uważana za wiarygodną miarę ubytku węgla zachodzącego podczas postępującej
degradacji torfowiska (Krüger i in. 2015),


pH w 1M roztworze KCl w zawiesinie woda:gleba w stosunku 10:1,



zawartość całkowitego azotu metodą Kjedahla za pomocą aparatu KJELTEC SYSTEM
1026 (FOSS, Dania)



zawartość związanego wymiennie fosforu w wyciągu 0,04 M mleczanu wapnia o pH
równym 3,55, z zastosowaniem metody spektrofotometrycznej z molibdenianem amonu
(Egnér i in. 1960),



zawartość wymiennie związanych jonów amonowych N-NH4+ oraz azotanowych N-NO3w wyciągu 0,03 M kwasu octowego za pomocą aparatu KJELTEC SYSTEM 1026
(Ostrowska i in. 1991). Pomiaru zawartości jonów amonowych i azotanowych dokonano
tylko w latach 2008 i 2012.

Analizy statystyczne
Odnotowane na zdjęciach fitosocjologicznych gatunki roślin wyższych charakterystyczne
dla klas fitosocjologicznych lub syntaksonów niższego rzędu przyporządkowałem do kategorii
odpowiadających klasom fitosocjologicznym:
1. Alnetea glutinosae Br.-Bl. etR.Tx. 1943 – klasa ta obejmuje olsy oraz zarośla
wierzbowe, wykształcające się na mokrych glebach torfowych lub torfowomineralnych,
2. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx. in R.Tx. 1950 – obejmuje zbiorowiska
roślin nitrofilnych na siedliskach ruderalnych,
3. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 – obejmuje zbiorowiska roślin nitrofilnych
inicjujących regenerację lasu po jego wycince, pożarze lub wiatrołomie,
4. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 – obejmuje zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe
powstałe na glebach o różnym stopniu uwilgotnienia,
5. Phragmitetea R.Tx. et Prsg 1942 – obejmuje szuwary, w tym trawiaste
i wielkoturzycowe, występujące zwykle na brzegach zbiorników wodnych,
6. Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937 – obejmuje bogate w mszaki
zbiorowiska torfowisk niskich, przejściowych oraz fazy dolinkowej torfowisk
wysokich,
7. Pozostałe – gatunki, które nie są charakterystyczne dla klas wymienionych powyżej
lub niebędące gatunkami charakterystycznymi dla żadnego syntaksonu.
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Przynależność gatunków do wyżej wymienionych klas określiłem na podstawie
Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz 2001).
Do opisu przebiegu sukcesji wtórnej użyłem zdjęć fitosocjologicznych wykonanych
metodą Braun-Blanqueta, następnie przeliczyłem wartości skali ilościowości na odpowiadające
im średnie pokrycie procentowe. Użycie metody Braun-Blanqueta polega na ocenie pokrycia dla
każdego z gatunków roślin występującego na zdjęciu fitosocjologicznym. Następnie pokrycie
przyporządkowuje się do jednej z wartości skali zawierającej określone przedziały pokryć (van
der Maarel 1979). Może to powodować błędy związane z subiektywną oceną pokrycia, a także
powodować niejasności związane z tym, że jednej wartości skali odpowiada przedział pokryć
a nie konkretna wartość liczbowa (Podani 2006). Jednak użycie skali Braun-Blanqueta w celu
określania pokryć gatunków okazało się dawać zaskakująco dobrą zgodność z bardziej
dokładnymi i czasochłonnymi metodami oceny pokrycia roślin (Damgaard 2014). Przeliczanie
skali używanej przy ocenie pokrycia gatunków na średnie procentowe pokrycie odpowiadające
poszczególnym wartościom skali było używane między innymi przez Jensena i Schrautzera
(1999), Mälsona i in. (2008), Aggenbacha i in. (2013), Rocheforta i in. (2013).
Dla

każdego

zdjęcia

fitosocjologicznego

zsumowałem

pokrycia

gatunków

charakterystycznych dla wyróżnionych klas fitosocjologicznych. Następnie sprawdzałem czy
występuje różnica w pokryciu przez gatunki charakterystyczne dla poszczególnych klas dla każdej
z powierzchni badawczych pomiędzy latami 2004, 2008 i 2012.
Występowanie różnic pomiędzy latami prowadzenia badań: w pokryciu przez gatunki
przyporządkowane do poszczególnych klas fitosocjologicznych; w liczbie stwierdzonych
gatunków roślin; wartości wskaźnika bioróżnorodności Shannona; a także w wartościach
parametrów chemicznych gleby, dla każdej powierzchni osobno, mierzyłem przy pomocy testu
ANOVA dla powtarzanych pomiarów. Jeżeli dane nie spełniały założeń testu ANOVA (rozkład
daleki od normalnego lub nierówne wariancje) użyłem testu Friedmana (Zar 1998). Do
przeprowadzenia testów statystycznych użyłem programu Statistica v.10. Różnice uważałem za
istotne przy p<0,05.
Aby ocenić zróżnicowanie udziału gatunków charakterystycznych dla wybranych klas
fitosocjologicznych w pokryciu powierzchni badawczych, wykonałem analizy głównych
składowych (Principal Components Analysis, PCA) dla powierzchni w kolejnych latach badań.
Jako zmiennych zależnych użyłem wyrażonego w procentach sumarycznego pokrycia gatunków
z wybranych klas fitosocjologicznych (Alnetea glutinosae, Artemisietea vulgaris, Epilobietea
angustifolii, Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea oraz pozostałe).
Analizy wykonałem w programie CANOCO for Windows, wersja 4.5 (ter Braak i Smilauer 1998).
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4.1.2. Wyniki
Przebieg wtórnej sukcesji roślin na wyznaczonych powierzchniach badawczych
Średnie pokrycie każdej z powierzchni badawczych przez gatunki roślin należące do
poszczególnych klas fitosocjologicznych przedstawia tabela 1. Informacje o liczbie odnotowanych
gatunków roślin oraz o wskaźniku różnorodności Shannona przedstawia tabela 2. Graficzne
przedstawienie wyniku analizy PCA przedstawia rysunek 10.
Powierzchnia P1 nie została objęta pożarem lub pożar miał jedynie charakter
powierzchniowy. Na tej powierzchni w 2 lata po pożarze ponad 57% średniego pokrycia miały
rośliny charakterystyczne dla klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Występowały typowe gatunki
torfowisk niskich, takie jak trzcinnik prosty (Calamagrostis stricta), mietlica psia (Agrostis
canina), turzyca pospolita, turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), gwiazdnica błotna (Stellaria
palustris), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre). Już od początku badań na tym obszarze
nie występowała warstwa mszysta. Pokrycie przez zarośla wierzbowe w 2004 roku było znikome
i nie przekraczało 1%. Oprócz roślin torfowiskowych wysoki udział (około 40%) miały gatunki
łąkowe. Duży udział gatunków torfowiskowych, łąkowych, a także szuwarowych wyróżniał tę
powierzchnię od pozostałych 3 powierzchni objętych pożarem (Rysunek 10). W 2008 roku
nastąpił spadek pokrycia przez typowe rośliny torfowiskowe do średnio 30,8%. Jednocześnie
wzrósł udziału roślin łąkowych do średnio 71% - głównie były to kostrzewa czerwona, krwawnica
pospolita (Lythrum salicaria), turzyca darniowa (Carex caespitosa), wiechlina zwyczajna (Poa
trivialis). W 2012 roku odnotowałem obecność 9 gatunków typowych dla niskoproduktywnych
torfowisk niskich, jednak ich średnie pokrycie na zdjęciu fitosocjologicznym wyniosło już tylko
10,7%. Mimo tego spadku powierzchnia P1 w dalszym ciągu wyróżniała się obecnością roślin
torfowiskowych na tle pozostałych powierzchni (rysunek 10). W 2012 roku wzrósł udział roślin
szuwarowych, głównie z powodu wzrostu pokrycia przez turzycę tunikową (Carex
appropinquata). Po pożarze stopniowo zwiększał się udział wierzby szarej - z 0,6% pokrycia
w 2004 roku, przez 3,8% w 2008 do około 7,8% pokrycia w 2012 roku. Pomimo wzrostu pokrycia
przez wierzbę szarą nie doszło do powstania zwartych zarośli wierzbowych, a powierzchnia P1
zachowała charakter otwarty (rysunek 8). Od rozpoczęcia badań na tej powierzchni wystąpił
niemal dwukrotny wzrost liczby gatunków roślin odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych:
z 14,1 w 2004 roku do 27,6 w roku 2012.
Powierzchnia P2 została wypalona mozaikowo: z obecnymi obszarami niewypalonymi,
wypalonymi

jedynie

powierzchniowo

lub

w

niewielkim

stopniu

wypalonymi

podpowierzchniowo. Na tej powierzchni w 2004 roku około 56 % pokrycie miał rzeżusznik
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piaskowy, gatunek ruderalny, niebędący gatunkiem charakterystycznym dla żadnego ze
zbiorowisk roślinnych. Obecne były także rośliny nitrofilne z klasy Artemisietea vulgaris (rysunek
10). Udział krzewów wynosił około 8%, z występowaniem: wierzby szarej, wierzby
pięciopręcikowej (Salix pentandra), wierzby iwy (Salix caprea) oraz topoli osiki (Populus tremula).
Gatunki torfowiskowe występowały tylko na fragmentach niewypalonych (głównie gwiazdnica
błotna) i miały znikome pokrycie. W 2008 roku bardzo wyraźnie odznaczył się rozwój zarośli
wierzbowych, które osiągnęły blisko 100% pokrycia na terenach objętych pożarem. Znacznie
spadło pokrycie rzeżusznika piaskowego osiągając średnie pokrycie około 1%. Wzrósł natomiast
udział gatunków łąkowych (około 72% pokrycia), ze znacznym udziałem kostrzewy czerwonej,
wiechliny zwyczajnej, wiechliny rocznej (Poa annua) oraz śmiałka darniowego (Deschampsia
caespitosa). Gatunki torfowiskowe zachowały się jedynie na obszarach niewypalonych,
z pokryciem około 2%. W 2012 roku udział zarośli wierzbowych znajdował się na podobnym
poziome, tworzyły one zespół Salicetum pentandro-cinereae (rysunek 8). Obszary niewypalone
zachowały roślinność zielną z dominacją pospolitych roślin łąkowych i niskim udziałem roślin
torfowiskowych tworząc zbiorowisko Poa pratensis - Festuca rubra. Obszary te wydają się być
odporne na wkraczanie krzewów, mimo że są otoczone zwartymi zaroślami wierzbowymi.
Pojedyncze osobniki wierzby szarej występujące na niewypalonych polanach miały nie więcej niż
0,5 metra wysokości (natomiast wierzby na pobliskich obszarach wypalonych – ponad 4 metry),
miały chlorozy i zrzucały liście już w połowie sierpnia.
Na powierzchni P3 doszło do wypalenia około 30 - 40 cm torfu. Mimo głębokiego
wypalenia na tej powierzchni, odnotowałem w latach 2012 i 2013 letnie i jesienne spadki
poziomu wód gruntowych sięgające -90 cm, wyraźniejsze w porównaniu z pozostałymi
powierzchniami (rysunek 9). Na tej powierzchni w 2 lata po pożarze występowała silna
dominacja nitrofilnej roślinności z klasy Artemisietea vulgaris (74% pokrycia) (rysunek 10),
głównie była to pokrzywa zwyczajna oraz gatunki z rodzaju wierzbownica. Niemal nie
występowały rośliny torfowiskowe, za wyjątkiem pojedynczych osobników gwiazdnicy błotnej.
Udział drzew był niewielki, około 5,8%, z występowaniem wierzby szarej, wierzby
pięciopręcikowej, wierzby iwy i topoli osiki. Do roku 2008 doszło do szybkiego rozwóju zarośli
wierzbowych osiągających średnie pokrycie około 30%, z największym udziałem wierzby szarej.
Ta powierzchnia w dalszym ciągu wyróżniała się dużym udziałem roślin nitrofilnych (rysunek 10).
W 2012 roku średnie pokrycie zdjęć fitosocjologicznych przez zarośla wierzbowe wzrosło do
około 42%. Ze 100% stałością na zdjęciach fitosocjologicznych występował sadziec konopiasty
(Eupatorium cannabinum), charakterystyczny dla klasy Artemisietea vulgaris, osiągający średnie
pokrycie 12%. Powstała mozaika zwartych zarośli wierzbowych, silnie ocieniających
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powierzchnię torfowiska oraz obszarów zajętych przez łany pokrzywy zwyczajnej, wolne od
zarośli wierzbowych. W 2012 roku tę powierzchnię można było określić jako mozaikę zespołu
Salicetum pentandro-cinereae oraz ubogich gatunkowo zbiorowisk nitrofilnych z klasy
Artemisietea vulgaris (rysunek 8). Po 10 latach od wystąpienia pożaru nie zaobserwowałem
obecności roślin torfowiskowych na tej powierzchni badawczej, także poza obszarem zdjęć
fitosocjologicznych.
Najsilniej wypalona (na głębokość do około 80 cm) powierzchnia P4 była w 2004 roku
zdominowana przez młode osobniki wierzby szarej (75,5% pokrycia), a gatunki charakterystyczne
dla klasy Alnetea glutinosae miały średnie pokrycie 88,25%, czym powierzchnia ta wyróżniała się
na tle pozostałych powierzchni (rysunek 10). Rośliny torfowiskowe były całkowicie nieobecne,
niewielki udział miały rośliny nitrofilne (3,1%). W latach 2008 i 2012 doszło do wyraźnego
rozwoju gatunków szuwarowych (rysunek 10). W 2008 roku nastąpiło wyraźne zwiększenie
pokrycia przez trzcinę pospolitą, z 2% do 55%. Wzrósł także udział innych gatunków
szuwarowych (na przykład turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata), turzycy nibyciborowatej (Carex
pseudocyperus)), a gatunki charakterystyczne dla klasy Phragmitetea osiągnęły pokrycie 88,7%.
Między 2004 a 2012 rokiem doszło do spadku sumarycznego pokrycia przez wierzby (szarą,
pieciopręcikową, iwę, purpurową (Salix purpurea)). Pokrycia te wynosiły 91,4% w 2004 roku,
81% w 2008 roku i 67,2% w 2012 roku. Spadek ten postępował głównie za sprawą wycofywania
się wierzby szarej oraz całkowitego zaniku wierzby iwy. W 2012 roku utrzymało się wysokie
pokrycie przez rośliny szuwarowe, w tym trzcinę pospolitą, turzycę dzióbkowatą oraz turzycę
nibyciborowatą. Powstało ubogie gatunkowo zbiorowisko składające się z luźnych zarośli wierzby
szarej i pięciopręcikowej w warstwie krzewów oraz roślin szuwarowych w warstwie zielnej
(rysunek 8). Przez cały okres prowadzenia badań na tej powierzchni występował co najwyżej
znikomy udział gatunków nitrofilnych. W 2013 na powierzchni P4 roku odnotowałem obecność
mchu sieprowca zakrzywionego (Drepanocladus aduncus) oraz przetacznika błotnego (Veronica
scutellata), gatunków charakterystycznych dla torfowisk niskich. Podczas prowadzenia badań
doszło do wyraźnego spadku liczby gatunków roślin obecnych na zdjęciach fitosocjologicznych,
z 16,8 w 2004 roku do 10,1 w 2012.
Miejsca z których usunąłem wierzby były w 2014 roku zdominowane przez rośliny zielne
typowe dla wilgotnych łąk lub szuwarów, takie jak wiechlina zwyczajna, wiechlina błotna (Poa
palustris), śmiałek darniowy, sadziec konopiasty, pokrzywa zwyczajna, turzyca błotna, turzyca
nibyciborowata. Nie stwierdziłem obecności gatunków torfowisk niskich. Wycięte wierzby obficie
regenerowały się z organów podziemnych.
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Tabela 1. Średnie pokrycie w procentach gatunków roślin będących gatunkami charakterystycznymi dla poszczególnych klas fitosocjologicznych lub syntaksonów
niższego rzędu. Pokrycia podane są dla każdej powierzchni badawczej dla lat 2004, 2008 i 2012. W nawiasach podane jest odchylenie standardowe. Podany wynik testu
statystycznego odnosi się do testu ANOVA dla powtarzanych pomiarów lub nieparametrycznego testu Friedmana w przypadku, gdy dane nie spełniały założeń testu
ANOVA.

Powierzchnie/klasy
fitosocjologiczne
P1 2004, (n=10)

Średnie procentowe pokrycie gatunków należących do poszczególnych klas fitosocjologicznych lub syntaksonów niższego rzędu
Alnetea
Artemisietea
Epilobietea
MolinioScheuchzerioPhragmitetea
Pozostałe
glutinosae
vulgaris
angustifolii
Arrhenatheretea
Caricetea nigrae
1,0 (1,0)
0,4 (0,5)
0
40,7 (31,4)
24,8 (20,7)
57,7 (24,4)
1,05 (1,3)

P1 2008, (n=10)

6,3 (6,9)

8,4 (6,0)

0

71,4 (18,3)

13,6 (9,3)

30,8 (13,2)

0,5 (0,71)

P1 2012, (n=10)

16,6 (22,5)

6,2 (5,9)

0

52,3 (20,6)

42,1 (26,1)

10,7 (9,6)

4,0 (5,5)

2

2

2

2

2

2

Wynik testu
statystycznego

χ =11,45;
p=0,003

χ =15,8;
p<0,001

-

χ =5,15;
p=0,077

χ =7,2;
p=0,029

χ =19,5;
p<0,001

χ =6,2;
p=0,028

P2 2004, (n=10)

4,3 (5,3)

9,8(12,4)

4,0 (4,6)

24,3(18,5)

1,0 (1,6)

2,6 (4,7)

58,9 (20,9)

P2 2008, (n=10)

73,9 (31,4)

24,6 (17,9)

20,5 (14,7)

72,0(18,6)

5,4 (5,2)

1,4(1,7)

4,3 (2,3)

P2 2012, (n=10)

83,5 (30,8)

18,5 (22,4)

5,85 (6,4)

65,9(44,2)

2,6 (4,6)

0,1(0,3)

2,95 (4,3)

2

2

2

2

2

2

2

Wynik testu
statystycznego

χ =10,85;
p=0,004

χ =3,8;
p=0,13

χ =6,45;
p=0,036

χ =15,2;
p<0,001

χ =5,85;
p=0,046

χ =3,75;
p=0,027

χ =16,8;
p<0,001

P3 2004, (n=10)

4,3 (5,1)

73,6 (12,6)

3,45 (1,3)

16,4 (12,0)

1,7 (1,7)

0,3 (0,5)

3,35 (4,5)

P3 2008, (n=10)

29,7 (33,8)

75,0 (11,9)

6,95 (7,5)

17,3 (13,1)

2,4 (1,6)

0,6 (1,0)

2 (1,7)

P3 2012, (n=10)

57,3 (47,6)

56,5 (35)

0,5 (1,1)

18,7 (19,9)

1,1 (0,7)

0,0

6,3 (12,4)

2

2

2

2

2

Wynik testu
statystycznego

χ =15,05;
p<0,004

χ =0,65;
p=0,75

χ =11,15;
p=0,003

F=17,32;
p<0,002

χ =1,35;
p=0,49

-

χ =1,4;
p=0,52

P4 2004, (n=10)

88,3 (6,4)

3,1 (2,1)

22,25 (8,1)

6,3 (4,8)

6,1 (2,5)

0,0

2,2 (2,2)

P4 2008, (n=10)

95,5 (6,2)

0,6 (1,6)

15,25 (9,6

7,6 (6,2)

88,7 (28,0)

0,9 (1,2)

14,3 (13,0)

P4 2012, (n=10)

68,0 (10,6)

0,5 (0,5)

5,7 (6,5)

1,8 (2,6)

97,0 (25,4)

0,0

2,25 (5,0)

-

χ =12,2;
p=0,002

Wynik testu
statystycznego

2

χ =16,8;
p<0,001

2

χ =11,15;
p=0,001

2

χ =14,45;
p<0,001

2

χ =9,6;
p=0,009

2

χ =15,2;
p<0,001

2
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Tabela 2. Liczba gatunków roślin wyższych odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych oraz wskaźnik
różnorodności Shannona-Wienera na powierzchniach badawczych w latach 2004, 2008 oraz 2012. Podany
wynik testu statystycznego odnosi się do testu ANOVA dla powtarzanych pomiarów lub
nieparametrycznego testu Friedmana w przypadku, gdy dane nie spełniały założeń testu ANOVA.
W nawiasach podane są odchylenia standardowe.

Powierzchnia/
wskaźniki ekologiczne
P1 2004, (n=10)

Średnia liczba
gatunków roślin
14,1 (4,1)

Wskaźnik Shannona-Wienera
1,62 (0,72)

P1 2008, (n=10)

23,0 (4,0)

2,45 (0,25)

P1 2012, (n=10)

27,6 (5,19)

Wynik testu statystycznego

F=32,6; p<0,001

χ =12,2; p=0,002

P2 2004, (n=10)

17,2 (4,5)

1,76 (0,51)

P2 2008, (n=10)

25,2 (3,43)

2,40 (0,18)

P2 2012, (n=10)

15,6 (1,84)

1,48 (0,21)

Wynik testu statystycznego

F=25,3; p<0,001

F=27,5; p<0,001

P3 2004, (n=10)

16,8 (3,55)

1,52 (0,36)

P3 2008, (n=10)

23,3 (2,36)

2,15 (0,15)

P3 2012, (n=10)

17,2 (2,82)

1,73 (0,19)

Wynik testu statystycznego F=12,94; p<0,001

F=9,27; p=0,001

P4 2004, (n=10)

16,8 (3,79)

1,54 (0,26)

P4 2008, (n=10)

17,3 (2,41)

1,95 (0,16)

P4 2012, (n=10)

10,1 (3,21)

1,39 (0,23)

Wynik testu statystycznego F=17,45; p<0,001
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2,38 (0,32)
2

F=15,27; p<0,001

A (2004)

Rysunek 10. Graficzny obraz wyników
analizy głównych składowych (PCA) dla
czterech powierzchni badawczych
o różnym stopniu wypalenia w
kolejnych latach prowadzenia badań.
Uwzględnione zmienne zależne to
procentowe udziały gatunków charakterystycznych dla poszczególnych klas
fitosocjologicznych w pokryciu roślin
na badanych powierzchniach.
A- 2004 rok
B- 2008 rok
C- 2012 rok

B (2008)

Wartości własne kolejnych osi:
A. 2004 rok: λ1=0,377, λ2=0,259,
λ3=0,170, λ4=0,125,
B. 2008 rok: λ1=0,475, λ2=0,238,
λ3=0,125, λ4=0,074,
C. 2012 rok: λ1=0,268, λ2=0,237,
λ3=0,169, λ4=0,137.

C (2012)

Zastosowane sróty: A.glut- gatunki
z
klasy
Alnetea
glutinosae,
A.vulg – gatunki z klasy Artemisietea
vulgaris, E.ang – gatunki z klasy
Epilobietea angustifolii, Mol-Arr –
gatunki
z
klasy
MolinioArrhenatheretea, Phrag – gatunki
z klasy Phragmitetea, Sch-Car –
gatunki z klasy Scheuchzerio-Caricetea
nigrae, pozost – gatunki z klas innych
niż wymienione.
Zastosowane symbole:
kwadraty – powierzchnia P1,
trójkąty – powierzchnia P2,
prostokąty – powierzchnia P3,
romby – powierzchnia P4.
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Zmiany właściwości chemicznych gleby w latach 2004 - 2012
W takcie trwania badań doszło do istotnych zmian właściwości gleby. Wyniki analiz
chemicznych gleby przedstawia tabela 3. Na powierzchni P1 wystąpiła zmiana zawartości
wymiennie związanego fosforu: z 2,55 mg/100g w 2004 roku do 8,55 mg/100g w 2008 roku oraz
7,55 mg/100g w 2012 roku. Między latami 2008 a 2012 doszło także do wzrostu zawartości
związanego wymiennie azotu w postaci jonów amonowych: z odpowiednio 26,6 mg/100g do
55,52 mg/100g.
Na powierzchni P2 wykryłem istotną różnicę w zawartości całkowitego azotu pomiędzy
badanymi latami. Nie wystąpił jednak wyraźny trend zmian – najwyższa wartość tego parametru
była odnotowana w 2008 roku (3,02%), natomiast w latach 2004 oraz 2012 były to wartości
niższe (odpowiednio 2,59% oraz 2,75%). Trend wzrostowy widoczny był natomiast w przypadku
zawartości przyswajalnego fosforu: z 3,14 mg/100g w 2004 roku do 25,22 mg/100g w roku 2012.
Wystąpił także istotny wzrost popielności torfu: z 18,8% w roku 2004 do 23,6% w 2012.
Dodatkowo między latami 2008 a 2012 stwierdziłem istotny spadek dostępności wymiennie
związanego azotu w postaci jonów azotanowych: z 36,68 mg/100g do 20,02 mg/100g.
W przypadku powierzchni P3 wystąpiła tylko jedna istotna zmiana właściwości
chemicznych gleby. Widoczny był trend spadkowy wartości pH: z 7,36 w 2004 roku do 6,4
w 2012 roku. Mimo wyraźnego spadku pH gleby różnica ta była na progu istotności, z p=0,047.
Na najsilniej wypalonej powierzchni P4 odnotowałem zmiany właściwości chemicznych
gleby dla wszystkich badanych parametrów, z wyjątkiem zawartości związanych wymiennie
jonów fosforanowych oraz azotanowych. Najbardziej widoczny był wzrost zawartości
całkowitego azotu pomiędzy latami 2004 i 2008 (z 0,81% do 2,41%). Nastąpił również spadek
popielności torfu: z 61,2% w 2004 roku, do 33,5% w 2008 roku i 25,9% w 2012 roku. Zmieniło się
pH gleby: z 7,7 w 2004 roku do 6,1 w 2008 roku i 6,6 w 2012. Pomiędzy latami 2008 i 2012
odnotowałem również istotne spadki zawartości wymiennie związanego azotu w postaci jonów
amonowych: z 29,4 mg/100g do 17,4 mg/100g. Widoczna była tendencja wzrostowa dla
zawartości wymiennie związanego fosforu w postaci jonów fosforanowych: z 2,2 mg/100g
w 2004 roku do 17,71 mg/100g w roku 2012. Różnica była jednak na progu istotności (p=0,06),
prawdopodobnie z powodu dużej zmienności wyników.
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Tabela 3. Średnie wartości analizowanych właściwości gleby mierzonych na powierzchniach badawczych w latach 2004, 2008 i 2012. W nawiasach podane są
odchylenia standardowe. Podany wynik testu statystycznego odnosi się do testu ANOVA dla powtarzanych pomiarów lub nieparametrycznego testu Friedmana
w przypadku, gdy dane nie spełniały założeń testu ANOVA.

Powierzchnia/
mierzone parametry
P1 2004 (n=5)

Całkowity azot
(%)
2,96 (0,07)

5,88 (0,52)

Wymienny
3P-PO4 (mg/100g)
2,55 (0,99)

P1 2008, (n=5)

2,89 (0,12)

6,1 (0,27)

8,62 (2,79)

16,9 (2,68)

26,6 (16,95)

P1 2012, (n=5)

2,99 (0,14)

5,52 (0,17)

7,55 (6,11)

19,52 (2,37)

55,52 (10,61)

Wynik testu statystycznego F=1,51; p=0,28

pHKCl

F=3,9; p=0,065

2

χ =8,4;p=0,015

Popielność (%)
15,66 (1,54)

Wymienny
Wymienny
+
N-NH4 (mg/100g) N-NO3 (mg/100g)
-

F=3,92; p=0,064 F=19,4; p=0,011

37,52 (20,85)
15,82 (7,39)
2

χ =0,2; p=0,654

P2 2004, (n=5)

2,59 (0,16)

6,4 (0,34)

3,14 (1,94)

18,8 (4,21)

-

-

P2 2008, (n=5)

3,02 (0,08)

5,81 (0,17)

6,06 (3,18)

19,8 (4,64)

45,64 (14,02)

36,68 (12,22)

P2 2012, (n=5)

2,75 (0,20)

23,65 (5,56)

41,69 (10,87)

20,02 (4,65)

χ =7,6; p=0,028 F=2,55; p=0,185

F= 8,87; p=0,04

6,24 (0,65)
2

25,22 (24,38)
2

Wynik testu statystycznego F=17,8; p=0,001 χ =3,1; p=0,195 χ =6,4; p=0,04
P3 2004, (n=5)
2,66 (0,78)
7,36 (0,46)
39,2 (5,62)
P3 2008, (n=5)

2,96 (0,17)

6,66 (0,18)

P3 2012, (n=5)

3,16 (0,22)

6,4 (0,59)

2

39,2 (22,05)

-

-

29,79 (7,76)

21 (3,26)

42,56 (7,58)

35,84 (18,4)

29,91 (23,16)

25,4 (6,98)

2

Wynik testu statystycznego F=2,17; p=0,176 F=4,6; p=0,047 χ =3,6; p=0,165

50,32 (11,26)
2

F=2,63; p=0,132 χ =1,0; p=0,179

27,3 (9,22)
2

χ =1,8; p=0,179

P4 2004, (n=5)

0,81 (0,34)

7,7 (0,12)

2,21 (1,27)

61,24 (12,34)

-

-

P4 2008, (n=5)

2,38 (0,25)

6,1 (0,27)

8,62 (2,79)

33,54 (5,61)

29,84 (13,73)

15,69 (14,66)

P4 2012, (n=5)

2,41 (0,13)

6,61 (0,46)
2

17,71 (8,65)
2

Wynik testu statystycznego F=87,6; p<0,001 χ =8,4; p=0,015 χ =10,0; p=0,06

25,95 (5,45)

17,38 (3,46)
2

F=31,9; p>0,001 χ =5,0; p=0,025

13,19 (4,92)
2

χ =1,8; p=0,179
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4.2.

Ocena długoterminowych zmian właściwości chemicznych wody

i gleby na torfowisku niskim objętym pożarem (Projekt II)

4.2.1. Porównanie właściwości gleby pobranej z sąsiadujących ze sobą obszarów
wypalonych oraz nieobjętych pożarem (temat badawczy 1)

Wstęp

Podczas badań terenowych prowadzonych na Bielach Suchowolskich stwierdziłem, że po
ponad 10 latach po pożarze występowały wyraźne różnice w pokrywie roślinnej sąsiadujących ze
sobą obszarów wypalonych i niewypalonych. Granice pomiędzy obszarami o różnej pokrywie
roślinnej dobrze pokrywały się z granicami wypalenia (rysunek 11, rysunek 12). Różnica ta była
szczególnie zastanawiąjąca na obszarach wypalonych mozaikowo, gdzie niewielkie niewypalone
polany otoczone były przez wielohektarowe obszary wypalone. Obszary wypalone zostały zajęte
przez zwarte zarośla i dominowała tam wierzba szara o wysokości około 4 m. W warstwie zielnej
licznie występowały rośliny preferujące żyzne siedliska, takie jak: pokrzywa zwyczajna, karbieniec
pospolity (Lycopus euroapeus), psianka słodkogórz (Solanum dulcamara). Z kolei obszary
niewypalone zachowały niską roślinność zielną, były zdominowane przez rośliny łąkowe, takie jak
kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa (Poa pratense), wiechlina zwyczajna, tworząc zbiorowisko
typowe dla osuszonych torfowisk niskich. Występowały tam tylko pojedyncze wierzby szare,
o wysokości dochodzącej maksymalnie do około 0,5 m. Miały one skarłowaciałe liście, opadające
już w sierpniu, z objawami chloroz i nekrotycznymi plamami. Na granicy pomiędzy tymi
obszarami istniała strefa przejściowa pokryta przez wierzby o wysokości 1 - 1,5 m.
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A

B

Rysunek 11. Wypalenie o charakterze mozaikowym w południowo-wschodniej części torfowiska.
A – zdjęcie satelitarne wykonane w marcu 2004 roku. Obszary wypalone mają kolor czarny, białe
wypełnienia czarnych plam prawdopodobnie przedstawiają wodę w miejscach o głębszym ubytku torfu.
B – zdjęcie satelitarne przedstawiające ten sam fragment torfowiska, wykonane w 2014 roku. Obszary
wypalone, pokryte przez zarośla wierzbowe mają kolor ciemniejszy. Granice wypalenia dobrze pokrywają
się z obszarami zajętymi przez wierzby, obszary niewypalone są wolne od wierzb. Zdjęcia satelitarne
zostały pobrane z programu Google Earth.

Rysunek 12. Różnice w pokrywie roślinnej między obszarami wypalonymi (po lewej stronie)
i niewypalonymi (po prawej). Obszary niewypalone zachowały roślinność zielną i nie zarastały wierzbami.
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Występowanie tak znacząco różniących się fitocenoz w bliskim sąsiedztwie sugerowało,
że gleba organiczna obszarów wypalonych i niewypalonych może mieć odmienne właściwości
chemiczne, a różnice te utrzymują się przynajmniej przez 10 lat od wystąpienia pożaru. Na
podstawie takiej obserwacji postawiłem drugą hipotezę badawczą:

Po upływie 11 lat od wystąpienia pożaru właściwości fizyczne i chemiczne gleby
blisko położonych obszarów wypalonych i niewypalonych wyraźnie różnią się od siebie.
Hipoteza warunkuje następujące cele projektu:


zbadanie długotrwałości wpływu pożaru na właściwości chemiczne gleby,



ocena zmian warunków siedliskowych na torfowisku niskim objętym pożarem, ze
szczególnym uwzględnieniem dostępności azotu, fosforu oraz potasu.

4.2.2. Teren, materiał i metody
Teren badań

Lokalizacja obszaru badań została przedstawiona na rysunkach 13 oraz 14.

Prace terenowe

W celu weryfikacji powyższej hipotezy w lipcu 2013 roku pobrałem próby gleby
w południowo-wschodniej części torfowiska Biele Suchowolskie, położonej w okolicy
powierzchni badawczej P2. Pożar miał tam charakter mozaikowy - występowały zarówno obszary
wypalone podpowierzchniowo, pokryte przez zarośla wierzbowe, jak i niewypalone,
z roślinnością łąkową. Próby gleby pobrałem parami: jedną próbę z obszaru wypalonego, drugą z
sąsiadującego z nim niewypalonego. Odległość między punktami poboru prób wynosiła od 3 m
do 5 m, aby zminimalizować przestrzenną zmienność warunków siedliskowych niezależną od
pożaru. Do cylinderków o objętości 100 cm3 pobrałem 14 par prób z wierzchniej warstwy gleby
(0 - 30 cm), dla 11 par także z głębszej warstwy 30 - 50 cm. W sumie pobrałem 50 prób gleby.
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Rysunek 13. Lokalizacja obszaru, z którego pobierałem próby w celu realizacji 1 tematu badawczego
(II projekt badawczy). Widoczne zdjęcie satelitarne zostało pobrane z programu Google Earth.
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100 m
Rysunek 14. Lokalizacja punktów poboru prób użytych podczas realizacji 1 tematu badawczego (II projekt
badawczy). Białe symbole – punkty poboru prób zlokalizowane na obszarach niewypalonych, czarne
symbole – punkty poboru prób zlokalizowane na obszarach wypalonych (Sulwiński i in. 2017).

Prace laboratoryjne

Analiza właściwości fizycznych i chemicznych gleby
Po przywiezieniu do laboratorium gleba wraz z cylinderkami została zważona, wysuszona
w temperaturze 50oC i następnie ponownie zważona. Na tej podstawie obliczyłem gęstość
objętościową mokrej i suchej gleby oraz wilgotność wyrażoną jako procentową zawartość wody
w próbie. Następnie glebę zmieliłem za pomocą młyna glebowego RetschRM200. W tak
przygotowanych próbach wykonałem następujące oznaczenia:


odczyn pH gleby w zawiesinie woda:gleba w stosunku 10:1 (Ostrowska i in. 1991),



popielność gleby poprzez spalenie około 1g suchej gleby w temperaturze 550oC i pomiar
masy pozostałego popiołu,



zawartość wymiennie związanych jonów amonowych N-NH4+ oraz azotanowych N-NO3w wyciągu 0,03 M kwasu octowego (Ostrowska i in. 1991) za pomocą analizatora
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ciągłego przepływu SAN++ Skalar, który do pomiaru stężenia jonów amonowych
wykorzystuje zmodyfikowaną reakcję Berthelota (przeprowadzenie jonów amonowych
w formę monochloroaminy, po reakcji z salicylanami powstaje 5-aminosalicylan,
z którego następnie powstaje zielono zabarwiony kompleks. Jego absorbancja mierzona
jest przy długości fali światła 660 nm). W przypadku jonów azotanowych następuje
redukcja azotanów do azotynów w obecności kadmu. Następnie zachodzi reakcja
z udziałem sulfanilamidu oraz dihydrochlorku N-(1-natyl)etylenodiaminy, której efektem
jest powstanie kompleksu o barwie różowej. Jego absorbancja mierzona jest przy
długości fali światła 540 nm,


zawartość związanego wymiennie fosforu w wyciągu 0,04M mleczanu wapnia (Egnér,
Riehm i Domingo 1960) za pomocą analizatora ciągłego przepływu SAN++ Skalar
wykorzystującego metodę z molidbenianem amonu i kwasem askorbinowym. W wyniku
reakcji powstaje niebiesko zabarwiony kompleks, a jego absorbancja mierzona jest przy
długości fali światła 880 nm,



zawartość związanych wymiennie K, Na oraz Ca w wyciągu 1M octanu amonu
oznaczone za pomocą fotometru płomieniowego PFP7 (Jenway, Wielka Brytania)
(Ostrowska i in. 1991),



całkowitą zawartość węgla i azotu przy pomocy analizatora elementarnego CHNS NA
2500 (ThermoQuest, CE Instruments, Wielka Brytania).



W celu oznaczenia całkowitych zawartości wybranych kationów w glebie, próbki gleby
zmineralizowałem w mineralizatorze mikrofalowym Speedwave Four (Berghof, Niemcy),
przy użyciu mieszaniny ultraczystego kwasu azotowego i fluorowodorowego (Suprapur®,
Merck, Niemcy) w proporcji 9:1. W mineralizatach oznaczyłem:
- zawartość

K,

Na,

Ca

za

pomocą

fotometru

płomieniowego

PFP7

- zawartość Mg oraz Fe za pomocą spektrometru absorbcji atomowej Contraa700
(Analytik Jena, Niemcy)
- zawartość P za pomocą analizatora ciągłego przepływu SAN++ Skalar wykorzystującego
metodę z molidbenianem amonu i kwasem askorbinowym.

Analizy statystyczne
Rozkład uzyskanych wyników odbiegał od rozkładu normalnego. Korelacje pomiędzy
uzyskanymi wynikami obliczyłem przy użyciu współczynnika korelacji Spearmana. Próby gleby
pobrałem parami, stąd traktowałem je jako dane zależne. Występowanie różnic pomiędzy
101

zmierzonymi parametrami oceniłem przy pomocy nieparametrycznego testu Wilcoxona dla prób
zależnych w programie Statistica v.10. Różnice uważałem za istotne przy wartościach p<0,05.

4.2.3. Wyniki
Stwierdziłem występowanie istotnych różnic właściwości fizycznych i chemicznych
pomiędzy próbami gleby pobranymi z sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych
i niewypalonych. Wyniki analiz chemicznych prób gleby przedstawia tabela 4. W wierzchniej
warstwie torfu, na 20 zmierzonych parametrów właściwości gleby wykazałem istotne różnice
w 17 z nich, w warstwie głębszej tylko w 3. Wierzchnia warstwa gleby z obszarów wypalonych
charakteryzowała się wyższymi wartościami w zakresie następujących parametrów: popielność
(p=0,001), gęstość objętościowa wilgotnej gleby (p=0,013), zawartość wody (p=0,01), pH
(p=0,001), zawartość związanego wymiennie wapnia (p=0,002) i fosforu (p=0,001), zawartość
całkowitych: wapnia (p=0,002), żelaza (p=0,005), magnezu (p=0,004) oraz fosforu (p=0,013).
Jednocześnie na obszarach wypalonych odnotowałem niższe zawartości związanego wymiennie
potasu (p=0,004), jonów amonowych (p=0,001) i azotanowych (p=0,001), a także całkowitego
węgla (p=0,022) oraz azotu (p=0,004). Stosunek C:N był wyższy na obszarach wypalonych,
jednocześnie stosunek C:P był tam niższy. Najbardziej wyraźną różnicę odnotowałem
w przypadku zawartości wymiennego fosforu. Na obszarach wypalonych mediana jego
zawartości wynosiła 29,89 mg P-PO43-/100g i była ona około sześciokrotnie wyższa w stosunku do
obszarów niewypalonych (5,03 mg P-PO43-/100g).
W głębszej warstwie gleby (30 - 50 cm) na obszarze wypalonym odnotowałem wyższą
zawartość wody w torfie (p=0,033), wyższą zawartość wymiennie związanego fosforu (p=0,004),
a także niższą zawartość związanych wymiennie jonów amonowych (p=0,041) w porównaniu
z glebą z głębszej warstwy pobraną z obszarów niewypalonych. Pozostałe wyniki analiz
laboratoryjnych nie różniły się istotnie.
Współczynnik korelacji Spearmana pomiędzy zawartością całkowitego fosforu
i zawartością całkowitego wapnia był nieistotny (p=0,8015). Dla zawartości całkowitych fosforu
i magnezu współczynnik korelacji był istotny (p=0,013), jednak o niskiej wartości wynoszącej
0,35 i z 95% prawdopodobieństwem mieszczącym się pomiędzy 0,08 a 0,57. Z kolei dla
zawartości całkowitego fosforu i całkowitego żelaza współczynnik korelacji wynosił 0,78
(p<0,001), z 95% prawdopodobieństwem mieścił się pomiędzy 0,63 a 0,86.

102

Tabela 4. Parametry fizyczne i chemiczne gleby pobranej z obszarów niewypalonych i wypalonych, z głębokości 0 - 30 cm oraz 30 - 50 cm. Podane są mediany
i w nawiasach odchylenia standardowe. Do badania istotności różnic między badanymi parametrami użyłem nieparametrycznego testu Wilcoxona.

Mierzone parametry/obszary badań

Obszar

Głębokość 0 - 30 cm
Obszar

Obszar

Głębokość 30 - 50 cm
Obszar

niewypalony

wypalony

Wynik testu

niewypalony

wypalony

(n=14)

(n=14)

statystycznego

(n=11)

(n=11)

statystycznego

5,51 (0,2)

6,36 (0,41)

W=104, p=0,001

5,60 (0,07)

5,59(0,24)

W=38,5, p=0,62

20,2 (0,02)

25,2 (0,05)

W=105, p<0,001

15,42 (1,58)

14,18 (2,61)

W=43, p=0,37

0,25 (0,01)

0,25 (0,01)

W=62, p=0,65

0,18 (0,02)

0,15 (0,02)

W=50, p=0,13

Gęstość gleby wilgotnej (g/cm )

0,93 (0,04)

0,99 (0,03)

W=92, p=0,012

0,99 (0,03)

1,01 (0,01)

W=46, p=0,25

Zawartość wody (%)

69,6 (3,24)

74,3 (3,31)

W=91, p=0,010

81,3 (2,4)

83,6 (2,09)

W=57, p=0,032

K wymienny (mg/100g)

9,5 (3,97)

6,5 (1,62)

W=99, p=0,004

3,02 (1,0)

3,06 (0,84)

W=35, p=0,86

Na wymienny (mg/100g)

2,9 (1,08)

3,3 (0,68)

W=47, p=0,91

2,84 (0,72)

3,48 (1,42)

W=43,5, p=0,35

Ca wymienny (mg/100g)

1823 (198)

2249 (225)

W=103, p=0,001

2385 (79)

2318 (156)

W=41, p=0,86

P-PO4 wymienny (mg/100g)

5,03 (4,38)

29,9 (32,6)

W=104, p=0,001

2,21 (0,67)

5,03 (7,24)

W=65, p=0,004

+
N-NH4 wymienny

(mg/100g)

49,5 (7,79)

30,9 (6,35)

W=91, p=0,001

30,7 (5,76)

26,3 (5,18)

W=56, p=0,04

N-NO3 wymienny

(mg/100g)

0,60 (0,05)

0,22 (0,13)

W=104, p=0,001

0,20 (0,17)

0,14 (0,07)

W=35, p=0,86

N całkowity (%)

3,00(0,14)

2,53 (0,28)

W=99, p=0,004

2,92 (0,13)

2,89 (0,15)

W=44, p=0,33

C całkowity (%)

40,6 (2,55)

38,9 (2,61)

W=89, p=0,022

45,9 (1,21)

45,0 (1,30)

W=44, p=0,33

K całkowity (%)

0,14 (0,038)

0,13 (0,045)

W=62, p=0,55

0,01 (0,01)

0,01 (0,02)

W=39, p=0,59

pH
Popielność (%)
3

Gęstość gleby suchej (g/cm )
3

3-

Wynik testu
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Głębokość 0 - 30 cm
Mierzone parametry/obszary badań

104

Obszar

Obszar

niewypalony

wypalony

n=14
Ca całkowity (%)

Głębokość 30 - 50 cm
Obszar

Obszar

Wynik testu

niewypalony

wypalony

n=14

statystycznego

n=11

n=11

2,69 (0,3)

3,84 (0,68)

W=103, p=0,001

3,47 (0,23)

3,34 (0,36)

W=39, p=0,59

Fe całkowite (%)

3,32 (0,56)

4,21 (0,71)

W=97, p=0,005

1,71 (0,29)

1,59 (0,39)

W=42, p=0,42

Mg całkowity (%)

0,14 (0,009)

0,20 (0,045)

W=98, p=0,004

0,16 (0,019)

0,16 (0,021)

W=36, p=0,79

P całkowity (%)

0,17 (0,021)

0,21 (0,069)

W=92, p=0,013

0,06 (0,01)

0,06 (0,06)

W=40, p=0,53

C:N

13,7 (1,17)

15,7 (1,35)

W=90, p=0,018

15,5 (0,62)

15,9 (0,71)

W=37, p=0,72

C:P

242 (47,1)

185 (60,3)

W=91, p=0,013

763,5 (131)

845,7 (281)

W=37, p=0,72

Wynik testu
statystycznego

4.3.
Dostępność pierwiastków biogennych w głównych typach zbiorowisk
roślinnych wykształconych po pożarze w 2002 roku (temat badawczy 2).

Wstęp

Pożary torfowisk mają zwykle nierównomierny przebieg i w zależności od topografii
torfowiska, lokalnych różnic w wilgotności, rodzaju torfu i pokrywy roślinnej wypalenie może
osiągać różną głębokość (Davies i in. 2014). Typowym zjawiskiem występującym po pożarze jest
wzrost dostępności pierwiastków biogennych uwolnionych ze spalonego torfu i biomasy
roślinnej, co wpływa na popożarową sukcesję roślinności (Neary i in. 1999). Przed pożarem na
obszarze Bieli Suchowolskich dominowała roślinność zielna, która utrzymywała się tam
prawdopodobnie z powodu niskiej żyzności gleby ograniczającej rozwój krzewów i drzew.
Podczas badań terenowych stwierdziłem, że na obszarze wypalonym w 2002 roku przebieg
sukcesji wtórnej na większości wypalonego obszaru torfowiska prowadził do wytworzenia
zespołu Salicetum pentandro-cinerae. Innymi typami zbiorowisk powstałymi po pożarze były
zbiorowiska roślin nitrofilnych, typowe dla silnie zdegradowanych torfowisk niskich oraz szuwary
trzcinowe z udziałem wierzb.
Przebieg sukcesji roślinności po pożarze skutkujący wytworzeniem się odmiennych
zbiorowisk roślinnych sugeruje, że zajmują one obszary torfowiska o różnych właściwościach
siedliskowych, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności pierwiastków biogennych. Postawiłem
zatem hipotezę badawczą:

Po 12 latach od wystąpienia pożaru wypalone obszary torfowiska charakteryzują się wyższą
dostępnością pierwiastków biogennych w porównaniu z obszarami niewypalonymi.
Hipoteza warunkuje kontynuację realizacji następujących celów projektu:


zbadanie długotrwałości wpływu pożaru na właściwości chemiczne gleby,



ocena zmian warunków siedliskowych na torfowisku niskim objętym pożarem, ze
szczególnym uwzględnieniem dostępności azotu, fosforu oraz potasu.
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4.3.1. Teren, materiał i metody

Teren badań

Lokalizację punktów poboru prób wody i gleby wytypowałem podczas eksploracji torfowiska,
na podstawie obecności jednego z czterech typów zespołów roślinnych, przyporządkowując je
do jednej z czterech podanych niżej kategorii. Skróty kategorii, za wyjątkiem obszarów
referencyjnych, pochodzą od łacińskich nazw zespołów roślinnych. Lokalizację punktów poboru
prób przedstawia rysunek 15.
1. REF - punkty zlokalizowane na obszarach referencyjnych – położone na obszarach
niewypalonych, w możliwie w najmniejszym stopniu osuszonych. W otoczeniu
punktów dominowały roślinny zielne, z obecnymi gatunkami z klasy Scheuzerio
caricetea-nigrae, tworząc tzw. fen medows. Są to zbiorowiska powstałe na
umiarkowanie osuszonych torfowiskach niskich, wciąż mające dużą wartość przyrodniczą
(van Diggelen i in. 2006). Występowały tam pojedyncze osobniki wierzb szarych lub były
one całkowicie nieobecne. (21 prób wody i gleby).
2. SPC - punkty zlokalizowane na obszarach wypalonych podpowierzchniowo,
w zbiorowisku Salicetum pentandro-cinereae, zdominowanym przez zwarte zarośla
wierzbowe. Gatunki torfowiskowe były nieobecne. Głębokość wypalenia gleby nie
osiągała poziomu wód gruntowych, prawdopodobnie wynosiła kilka-kilkanaście
centymetrów. (24 próby wody i gleby).
3. AV - punkty zlokalizowane na obszarach pokrytych przez rośliny nitrofilne tworzące
zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris. Punkty zlokalizowane były w najsilniej
osuszonej części torfowiska, gdzie występowały zbiorowiska typowe dla silnie
osuszonych torfowisk niskich. Głębokość wypalenia torfu wynosiła około 30 – 40 cm,
mimo to poziom wód gruntowych pozostał tam niski (rysunek 9, powierzchnia P3).
Krzewy występowały pojedynczo, nie tworząc jednak zwartych zarośli. (21 prób wody
i gleby).
4. PA - punkty zlokalizowane w najsilniej wypalonej części torfowiska zdominowanej
przez zespół Phragmitetum australis. Głębokość wypalenia wynosiła do 80 cm, aż do
osiągnięcia poziomu wód gruntowych. Krzewy były obecne, jednak wraz z upływem
czasu ich pokrycie zmniejszało się. (22 próby wody i gleby).
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Jako powierzchni referencyjnych użyłem powierzchni niewypalonych. Takie rozwiązanie
miało jednak swoje wady, ponieważ na obszarach niewypalonych postępował proces murszenia
torfu, a więc zachodziły zmiany chemizmu gleby niezależne od pożaru. Dodatkowo obszary
niewypalone już przed wystąpieniem pożaru mogły charakteryzować się innymi właściwościami
siedliskowymi niż obszary wypalone. Podczas realizacji badań starałem się zminimalizować
wpływ postępującego rozkładu torfu poprzez pobieranie prób referencyjnych w miejscach
możliwie najmniej osuszonych, gdzie wciąż występowały rośliny torfowisk niskich. Jednocześnie
unikałem poboru prób z obszarów niewypalonych, gdzie roślinność była typowa dla
zdegradowanych, osuszonych torfowisk. Przy poborze prób, także z obszarów wypalonych,
starałem się, aby miejsca poboru były rozsiane na możliwie dużej powierzchni torfowiska, tak
aby zmniejszyć wpływ lokalnych różnic warunków siedliskowych na uzyskane wyniki.

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowały pobór prób wody gruntowej, gleby oraz wykonanie zdjęć
fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta.

Pobór prób wody

W maju 2014 roku, kiedy poziom wód gruntowych znajdował się w pobliżu powierzchni
torfowiska, w każdym punkcie poboru prób wziąłem próbę wody. Przy pomocy łopatki zrobiłem
w torfie otwór o głębokości około 15 cm i odczekałem, aż pojawi się w nim woda. Jeszcze na
miejscu zmierzyłem pH wody, następnie pobrane próby utrwaliłem przy pomocy kwasu
siarkowego i tego samego dnia przesączyłem przez sączki twarde i umieściłem w lodówce,
w temperaturze 4oC.

Pobór prób gleby
Próby gleby pobrałem w lipcu 2014 roku, w tych samych miejscach, w których pobrałem
próby wody. Na miejscu zmierzyłem przewodnictwo elektrolityczne gleby przy pomocy aparatu
HH2 moisture meter z sondą WET-2. Próby gleby pobrałem łopatką z głębokości 0 - 5 cm.
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Rysunek 15. Mapa lokalizacji punktów poboru prób reprezentujących obszary zajęte przez różne typy
zbiorowisk roślinnych. Zastosowane skróty: REF – niewypalone obszary referencyjne, SPC – obszary
wypalone pokryte przez zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae, AV – obszary wypalone pokryte
przez nitrofilne zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris, PA – obszary wypalone najsilniej, pokryte przez
szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz luźne zarośla wierzbowe. Widoczne zdjęcie satelitarne
zostało pobrane z programu Google Earth.

108

Zdjęcia fitosocjologiczne

W lipcu 2014 roku w każdym punkcie poboru prób wykonałem zdjęcie fitosocjologiczne
metodą Braun-Blanqueta o powierzchni 25m2, przy użyciu rozszerzonej 9-cio stopniowej skali
ilościowości (van der Maarel 1979). Spis odnotowanych gatunków roślin wraz ze stałością oraz
przeliczonym średnim pokryciem dla każdej z wyróżnionych kategorii przedstawia tabela Z2
w załączniku.

Prace laboratoryjne

Analiza właściwości chemicznych wody

W próbach wody wykonałem następujące oznaczenia:


zawartość jonów fosforanowych (P-PO43-), amonowych (N-NH4+) i azotanowych
(N-NO3-) używając analizatora ciągłego przepływu SAN++ Skalar



zawartość kationów K+, Na+ i Ca2+ przy użyciu fotometru płomieniowego PFP7



zawartość Mg2+ i Fe3+ przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej ContrAA700.

Analiza właściwości chemicznych gleby

Przygotowanie prób gleby do analiz oraz oznaczenia, takie jak: odczyn pH, zawartość
związanych wymiennie jonów amonowych, azotanowych, fosforanowych a także związanych
wymiennie jonów potasu, sodu, wapnia, magnezu oraz zawartość całkowitego węgla, azotu,
fosforu, potasu, sodu, wapnia, magnezu, żelaza wykonałem według metod opisanych w rozdziale
4.2.2.

Analizy statystyczne

Występowanie różnic pomiędzy obszarami badawczymi w liczbie gatunków roślin oraz
w zmierzonych

wartościach

parametrów

wody

i

gleby

stwierdziłem

przy

użyciu

jednoczynnikowego testu ANOVA. W przypadku wykrycia istotniej różnicy pomiędzy obszarami
dokonałem porównań wielokrotnych przy użyciu testu post hoc HSD Tukey’a. Jeżeli dane nie
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spełniały założeń testu ANOVA (rozkład inny niż normalny, nierówne wariancje) użyłem testu
Kruskala-Wallisa z wielokrotnymi porównaniami średnich rang z użyciem poprawki
Bonferroniego (Zar 1998). Testy statystyczne wykonałem w programie Statistica v.10. Różnice
uważałem za istotne przy wartościach p<0,05.

4.3.2. Wyniki

Bogactwo gatunkowe roślin

Zbiorowiska

roślinne

wykształcone

na

wyróżnionych

obszarach

badawczych

charakteryzowały się odmiennym bogactwem gatunkowym roślin. Najwyższe bogactwo
gatunkowe (średnio 26,3 gatunków na zdjęciu fitosocjologicznym) występowało na obszarach
referencyjnych REF. Obszary wypalone SPC oraz AV posiadały podobną liczbę gatunków,
odpowiednio 15,7 oraz 17,2. Najniższa średnia liczba gatunków występowała na powierzchni
wypalonej najsilniej PA: 8,5. Wykres pudełkowy przedstawiający liczbę gatunków na każdym
z obszarów badawczych przedstawia rysunek 16.

Właściwości chemiczne wody

Wyniki analiz wody pobranej z wyznaczonych obszarów badawczych przedstawia tabela
5. Właściwości chemiczne wody pobranej z obszarów niewypalonych REF istotnie różniły się od
właściwości wody pobranej z obszarów wypalonych. Woda pobrana z obszarów REF
charakteryzowała się względnie niskim stężeniem kationów. Odnotowałem tam średnie stężenie
55,1 mg/l dla jonów Ca2+, 0,44 mg/l dla K+, 9,26 mg/l dla Mg2+ i 2,99 mg/l dla Na+. W przypadku
Ca2+, K+, Mg2+porównywalne wartości występowały tylko na obszarach SPC, dla jonów Na+ na
obszarach AV. Woda pobrana z obszarów niewypalonych charakteryzowała się niskim stężeniem
jonów fosforanowych (średnio 0,01 mg P-PO43-/l), podobną wartość odnotowałem na obszarach
wypalonych najsilniej PA. Natomiast na dwóch pozostałych obszarach wypalonych (SPC oraz AV)
stężenie jonów fosforanowych osiągnęło średnio około 0,05 mg P-PO43-/l. Najwyższe stężenie
jonów Ca2+ występowało w wodzie pobranej z obszarów PA i wynosiło średnio 104,9 mg/l
(p<0,001). Wody z tego obszaru zawierały wyraźnie najniższe stężenie jonów żelaza (0,13 mg/l,
p<0,001), podczas gdy na pozostałych obszarach wartości te występowały w zakresie 0,89 - 1,33
mg/l. Wysokie stężenie jonów amonowych odnotowałem w wodzie pobranej z obszarów AV
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(1,69 mg N-NH4+/l), a także z obszarów REF (1,41 mg N-NH4+/l). Najniższe stężenie tych jonów
stwierdziłem w wodzie pobranej z obszarów PA (0,73 mg N-NH4+/l), choć nie różniło się ono
istotnie od zawartości odnotowanej na obszarach SPC (1,12 mg N-NH4+/l).

50
D

45

Liczba gatunków roślin wyższych

40
A
35
30
B
25
B
20
15

C

10
5
0
REF

SPC

AV

PA

1965

Rysunek 16. Liczba gatunków roślin wyższych odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych wykonanych
na wyróżnionych obszarach badawczych, charakteryzujących się występowaniem odmiennych zbiorowisk
roślinnych wykształconych po pożarze w 2002 roku. Wartość dla obszaru 1965 odnosi się do wyniku
uzyskanego podczas realizacji tematu 3 (projekt badawczy II). Zastosowane skróty: REF - niewypalone
obszary referencyjne, SPC - obszary wypalone pokryte przez zarośla wierzbowe Salicetum pentandrocinereae, AV - obszary wypalone pokryte przez nitrofilne zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris,
PA - obszary wypalone najsilniej, pokryte przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz luźne
zarośla wierzbowe. Obszary, przy których znajduje się ta sama litera nie różnią się od siebie istotnie.
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Tabela 5. Właściwości chemiczne wody pobranej z obszarów torfowiska Biele Suchowolskie
charakteryzujących się występowaniem odmiennych zbiorowisk roślinnych wykształconych po pożarze
w 2002 roku. Podane wartości zawierają średnie, w nawiasach podane są odchylenia standardowe. Wyniki
testu statystycznego dotyczą jednoczynnikowego testu ANOVA lub testu Kruskala - Wallisa. Zastosowane
skróty: REF - niewypalone obszary referencyjne, SPC - obszary wypalone pokryte przez zarośla wierzbowe
Salicetum pentandro-cinereae, AV - obszary wypalone pokryte przez rośliny nitrofilne tworzące
zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris, PA - obszary wypalone najsilniej pokryte przez szuwar trzcinowy
Phragmitetum australis oraz luźne zarośla wierzbowe.

Parametry/obszar
badań
pH
3P-PO4 (mg/l)
N-NO3 (mg/l)
+
N-NH4 (mg/l)
2+
Ca (mg/l)
+
K (mg/l)
+
Na (mg/l)
2+
Mg (mg/l)
3+
Fe (mg/l)

REF

SPC

AV

PA

(n=21)

(n=24)

(n=21)

(n=22)

B

7,59 (0,3)
B
0,01 (0,01)
AB
0,04 (0,03)
AB
1,41 (0,66)
C
55,1 (15,4)
C
0,44 (0,33)
B
2,99 (0,74)
C
9,26 (2,4)
A
0,89 (0,8)

A

7,78 (0,16)
A
0,05 (0,05)
AB
0,07 (0,18)
BC
1,12 (0,57)
BC
72,0 (14,8)
BC
0,69 (0,61)
A
4,22 (1,54)
BC
10,6 (2,38)
A
0,92 (0,81)

A

7,79 (0,22)
A
0,05 (0,04)
A
0,23 (0,35)
A
1,69 (0,74)
B
77,1 (13,0)
A
0,94 (0,36)
AB
3,55 (0,87)
AB
12,6 (2,73)
A
1,33 (1,14)

Wynik testu
statystycznego
AB

7,74 (0,18)
B
0,01 (0,01)
B
0,03 (0,02)
C
0,73 (0,26)
A
104,9 (22,9)
AB
0,81 (0,37)
A
4,47 (1,85)
A
13,9 (3,29)
B
0,13 (0,22)

F = 3,8; p = 0,013
H = 36,4; p<0,001
H = 10,7;p = 0,014
F = 10,9; p<0,001
H = 45,4; p<0,001
H = 21,7; p<0,001
H = 17,4; p<0,001
F = 9,2; p<0,001
H = 33,0; p<0,001

Właściwości chemiczne gleby

Odnotowałem

występowanie

istotnych

różnic

pomiędzy

badanymi obszarami

w zmierzonych parametrach chemicznych gleby. Wyniki analiz chemicznych gleby przedstawia
tabela 6. Gleby pobrane z obszarów niewypalonych REF charakteryzowały się najniższą
popielnością (22,3%, p<0,001), pH (6,27, P<0,001) oraz przewodnictwem prądu elektrycznego
(53,1 mS/m, p<0,001) w porównaniu z glebami pobranymi z obszarów wypalonych. Gleby
z obszarów REF charakteryzowały się także najniższą zawartością całkowitego żelaza (2,09%,
p<0,001), a także całkowitego fosforu (0,19%, p<0,001). Niska była także zawartość fosforu
związanego wymiennie (13,6 mg P-PO43-/100g), choć wartość ta nie różniła się istotnie od
stwierdzonej w glebie pobranej z obszarów wypalonych najsilniej PA (15,7 mg P-PO43-/100g).
W glebie z obszarów REF odnotowałem także najwyższe zawartości związanych wymiennie
jonów amonowych (47,4 mg N-NH4+/100g, p<0,001) oraz jonów potasu (15,4 mg K+/100g,
p<0,001).
Mimo obecności różnych zbiorowisk roślinnych obszary SPC i AV charakteryzowały się
podobnym chemizmem gleby. Gleby z obszarów AV wykazywały się jednak wyższą zawartością
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związanych wymiennie jonów azotanowych (1,44 mg N-NO3-/100g) i jonów amonowych (37,3 mg
N-NH4+/100g) w porównaniu z glebami z obszarów SPC (odpowiednio 0,62 mg N-NO3-/100g,
p=0,012; 29,0 mg N-NH4+/100g, p=0,036). Oba obszary charakteryzowały się podwyższonymi
zawartościami przyswajalnego fosforu: 32,3 mg P-PO43-/100g dla obszaru SPC i 50,4 mg P-PO43/100g dla obszaru AV, różnica nie była jednak istotna.
Właściwości chemiczne gleby pobranej z obszarów PA, wypalonych najsilniej, wyraźnie
różniły się w stosunku do właściwości gleby z pozostałych obszarów. Odnotowałem tam
najwyższą popielność (47,1%, p<0,001), przewodnictwo prądu elektrycznego (98,3 mS/m,
p<0,001), a także najwyższą zawartość całkowitego żelaza (10,0%, p<0,001). Z powodu wysokiej
zawartości żelaza na obszarach PA występował najwyższy stosunek molowy całkowitych Fe:P
wynoszący 14,2 (p<0,001). Jednocześnie na tych obszarach występowały najniższe odnotowane
zawartości całkowitego węgla (28,0%, p<0,001), całkowitego azotu (1,75%, p<0,001) oraz
związanych wymiennie jonów amonowych (20,3 mg N-NH4+/100g, p<0,001) i jonów magnezu
(42,4 mg/100g, p=0,002). Zawartość związanych wymiennie jonów fosforanowych była podobna
do zawartości występujących na obszarach niewypalonych REF, jednak zawartość całkowitego
fosforu na obszarach PA była około dwukrotnie wyższa (0,39%).
Nie stwierdziłem występowania istotnych różnic pomiędzy badanymi obszarami
w zawartościach całkowitego potasu oraz związanego wymiennie wapnia w glebie.
Fosfor w glebie wydawał się być związany głównie ze związkami żelaza. Wskazuje na to
współczynnik korelacji pomiędzy zawartością całkowitego żelaza i fosforu, który wyniósł 0,72
(p<0,001). Współczynnik korelacji pomiędzy całkowitymi zawartościami wapnia i fosforu był
nieistotny (p=0,51), natomiast pomiędzy całkowitymi zawartościami magnezu i fosforu wyniósł
0,65 (p<0,001). Możliwe, że korelacja między całkowitymi magnezem i fosforem jest jednak
korelacją pozorną (nie występuje bezpośredni związek pomiędzy tymi parametrami), ponieważ
zawartość całkowitego magnezu w glebie jest jednocześnie wysoko skorelowana z zawartością
całkowitego żelaza (r=0,81, p<0,001). Graficzne przedstawienie zależności zawartości
całkowitego fosforu w glebie do całkowitych żelaza, wapnia i magnezu pokazałem na rysunku 17.
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Tabela 6. Właściwości chemiczne gleby pobranej z obszarów torfowiska Biele Suchowolskie
charakteryzujących się odmienną pokrywą roślinną wykształconą po pożarze w 2002 roku. Podane
wartości zawierają średnie, wartości w nawiasach odchylenia standardowe. Wyniki testu statystycznego
dotyczą jednoczynnikowego testu ANOVA lub nieparametrycznego testu Kruskala - Wallisa, stosowanego
jeżeli dane nie spełniały założeń testu ANOVA. Zastosowane skróty: REF - niewypalone obszary
referencyjne, SPC - obszary wypalone pokryte przez zwarte zarośla wierzbowe Salicetum pentandrocinereae, AV - obszary wypalone pokryte przez nitrofilne zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris,
PA - obszary wypalone najsilniej, pokryte przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz luźne
zarośla wierzbowe.

Parametry/obszar badań
pH
EC (mS/m)
+
N-NH4 wymienny(mg/100g)
N-NO3 wymienny(mg/100g)
3P-PO4 wymienny (mg/100g)
2+
Ca wymienny(mg/100g)
+
K wymienny(mg/100g)
+
Na wymienny(mg/100g)
2+
Mg wymienny (mg/100g)
Popielność (%)
N całkowity (%)
C całkowity (%)
P całkowity (%)
Ca całkowity (%)
K całkowity (%)
Na całkowity (%)
Mg całkowity (%)
Fe całkowite (%)
Fecałkowite:Pcałkowity

114

REF
(n=21)
B
6,27 (0,43)
C
53,1 (10,9)
A
47,4 (14,6)
AB
0,94 (0,8)
C
13,6 (8,01)
A
1778 (374)
A
15,4 (4,87)
AB
4,51 (1,29)
A
66,5 (27,0)
C
22,3 (4,08)
A
2,98 (0,35)
A
39,5 (3,64)
B
0,19 (0,05)
B
2,99 (0,88)
A
0,16 (0,02)
B
0,06 (0,01)
B
0,19 (0,04)
C
2,09 (0,7)
B
6,22 (1,88)

SPC
(n=24)
A
6,7 (0,43)
B
67,1 (9,36)
C
29,0 (8,25)
BC
0,62 (0,57)
AB
32,3 (31,5)
A
1966 (283)
C
7,89 (2,01)
BC
3,85 (0,93)
A
59,4 (11,6)
B
28,9 (7,93)
A
2,66 (0,41)
A
36,1 (4,07)
A
0,28 (0,12)
AB
3,41 (1,12)
A
0,17 (0,05)
B
0,06 (0,02)
AB
0,23 (0,07)
B
4,28 (3,11)
B
8,13 (3,07)

AV
(n=21)
A
6,72 (0,39)
B
71,7 (9,64)
B
37,3 (11,0)
A
1,44 (1,27)
A
50,4 (37,1)
A
1867 (258)
BC
10,2 (2,43)
C
3,76 (1,44)
A
60,3 (11,2)
B
28,9 (8,53)
A
2,97 (0,39)
A
36,5 (3,82)
A
0,36 (0,25)
AB
3,08 (0,76)
A
0,18 (0,07)
B
0,06 (0,02)
B
0,21 (0,06)
B
4,0 (2,88)
B
6,16 (2,1)

PA
(n=22)
A
7,01 (0,52)
A
98,3 (18,7)
D
20,3 (4,95)
C
0,35 (0,17)
BC
15,7 (12,6)
A
1895 (347)
B
11,9 (3,42)
A
5,74 (1,98)
B
42,4 (18,5)
A
47,1 (18,4)
B
1,75 (0,62)
B
28,0 (9,34)
A
0,39 (0,17)
A
4,08 (1,69)
A
0,25 (0,14)
A
0,1 (0,05)
A
0,32 (0,14)
A
10,0 (5,24)
A
14,2 (3,38)

Wynik testu
statystycznego
H = 24,8; p<0,001
H = 53,4; p<0,001
F = 29,9; p<0,001
H = 21,4; p=0,001
H = 28,3; p<0,001
F = 1,6; p= 0,185
F = 23,7; p<0,001
H = 27,0; p<0,001
H = 15,4; p= 0,002
H = 34,3; p<0,001
H = 46,7; p<0,001
H = 29,7; p<0,001
H = 29,4; p<0,001
H = 9,8; p=0,021
H = 6,4; p= 0,092
H = 13,1; p= 0,004
H = 18,2; p<0,001
H = 42,4; p<0,001
H = 47,0; p<0,001

1,4
Zawartość P
całkowitego %

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

r=0,72

0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Zawartość Fe całkowitego %
1,4
Zawartość P
całkowitego %

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zawartość Ca całkowitego %

1,4
Zawartość P
całkowitego %

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

r=0,65
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Zawartość Mg całkowitego %

Rysunek 17. Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy zawartościami całkowitych: żelaza, wapnia oraz
magnezu a całkowitą zawartością fosforu w glebie. Oznaczenia punktów: o - próby pobrane na
niewypalonych obszarach referencyjnych REF, □ - próby pobrane na obszarach wypalonych, pokrytych
przez zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae SPC, ◊ - próby pobrane na obszarach wypalonych,
pokrytych przez rośliny nitrofilne tworzące zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris AV, Δ - próby pobrane
na obszarach wypalonych najsilniej, pokrytych przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis i luźne
zarośla wierzbowe PA.
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4.4
Właściwości chemiczne gleby organicznej po niemal 50 latach od wystąpienia
pożaru (temat badawczy 3)

Wstęp

Na obszarze Bieli Suchowolskich wystąpiły dwa pożary podpowierzchniowe: w latach
1965 i 2002. Pożar z roku 1965 objął swoim zasięgiem głównie północne i południowe obrzeża
torfowiska (Kania i in. 2006). Wydaje się, że przebieg sukcesji wtórnej na tym obszarze miał
podobny przebieg jak na większości fragmentów torfowiska wypalonych w 2002 roku i polegał
na ekspansji wierzb i topoli osiki. W 2014 roku stwierdziłem, że obszary dawnego wypaleniska
były zdominowane przez zbiorowiska leśne i zaroślowe, gdzie w warstwie drzew dominowały
topole osiki i wierzby pięciopręcikowe, natomiast w warstwie krzewów wierzba szara. Granice
dawnego wypalenia we wschodniej części torfowiska były wyraźnie widoczne zarówno na
zdjęciach satelitarnych, jak i podczas prowadzenia badań terenowych. Mimo znacznego upływu
czasu (49 lat) na obszarze dawnego wypaleniska nie doszło do wykształcenia się ekosystemów
otwartych, nie stwierdziłem także obecności żadnego gatunku charakterystycznego dla klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Sugeruje to, że warunki siedliskowe na obszarach wypalonych
w 1965 roku sprzyjają rozwojowi gatunków o wyższych wymaganiach troficznych, a wzrost
dostępności pierwiastków biogennych po pożarze jest długotrwały i możliwy do zaobserwowania
także po niemal 50 latach od wystąpienia pożaru. Postawiłem zatem kolejną hipotezę badawczą:

Zmiany właściwości chemicznych gleby wywołane przez pożar podpowierzchniowy
torfowiska niskiego są długotrwałe i utrzymują się przez okres przynajmniej 50 lat.
Hipoteza warunkuje kontynuację realizacji następującego celu projektu:


zbadanie długotrwałości wpływu pożaru na właściwości chemiczne gleby.

4.4.1 Teren, materiał i metody

Teren badań

Terenem badań były obszary wypalone w 1965 roku, obejmujące północno-wschodnią oraz
południowo-wschodnią część torfowiska.
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Prace terenowe

W każdym punkcie poboru prób zlokalizowanym na obszarze wypalonym w 1965 roku,
wytypowanym podczas eksploracji torfowiska, pobrałem próbę wody gruntowej (maj 2014) oraz
próbę gleby (lipiec 2014). W lipcu 2014 roku w każdym punkcie poboru prób wykonałem także
zdjęcie fitosocjologiczne o powierzchni 25m2 metodą Braun-Blanqueta, przy użyciu rozszerzonej
9-cio stopniowej skali ilościowości (van der Maarel 1979). Próby pobrałem zarówno w północnej,
jak i południowej części torfowiska. Obszary wypalone w 1965 roku były bardzo trudne do
eksploracji - występowały tam gęste zarośla wierzbowe, często przerośnięte przez pędy chmielu
zwyczajnego. Z tego powodu zaniechałem poboru prób w miejscach położonych w bardziej
oddalonych, niedostępnych częściach torfowiska. Głębokość wypalenia torfu w punktach poboru
prób nie była znana, wypalenie nie osiągnęło jednak głębokości wód gruntowych. Lokalizację
punktów poboru prób przedstawia rysunek 18. Jako punktu odniesienia użyłem wyniki
z obszarów niewypalonych REF, uzyskane podczas realizacji 2 tematu badawczego (projekt II),
ponieważ w pobliżu obszarów wypalonych w 1965 roku nie występowały obszary mogące służyć
jako obszary referencyjne.

Prace laboratoryjne
Analiza chemiczna wody i gleby
Zastosowane metody chemiczne są tożsame z metodami opisanymi w rozdziale 4.3.1

Analizy statystyczne
Jako obszarów referencyjnych użyłem niewypalone obszary REF (projekt II, temat
badawczy

2). Występowanie

różnic w

mierzonych parametrach między

obszarami

referencyjnymi a wypalonymi w 1965 roku badałem przy pomocy nieparametrycznego testu
U Manna-Whitneya w programie Statistica v.10. Różnice uważałem za istotne przy wartościach
p<0,05.
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Rysunek. 18. Lokalizacja punktów poboru prób wykorzystanych w celu realizacji 3 tematu badawczego.
Zastosowane skróty: REF - niewypalone obszary referencyjne, 1965 - obszary wypalone w 1965 roku.
Widoczne zdjęcie satelitarne zostało pobrane z programu Google Earth.
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4.4.2 Wyniki

Na obszarze wypalonym w 1965 roku odnotowałem relatywnie wysoką średnią liczbę
gatunków roślin na zdjęciu fitosocjologicznym wynoszącą 30,9. Była ona wyższa niż na obszarze
REF oraz na obszarach SPC, AV, PA (rysunek 16). Na żadnym ze zdjęć fitosocjologicznych nie
wystąpiły gatunki typowe dla niskoproduktywnych torfowisk niskich. Listę stwierdzonych
gatunków wraz z ich stałością i średnim pokryciem na zdjęciach fitosocjologicznych przedstawia
tabela Z2 w załączniku.
Uzyskane wyniki wskazują, że istnieją istotne różnice w chemizmie wody i gleby, pobranych
z obszarów wypalonych w 1965 roku oraz niewypalonych obszarów referencyjnych. Wyniki
analiz wody przedstawia tabela 7, natomiast wyniki analiz gleby przedstawia tabela 8. Woda
pobrana z obszarów wypalonych w 1965 roku charakteryzowała się między innymi: wyższym
odczynem pH (7,86; p=0,001), wyższym stężeniem jonów fosforanowych (0,05 mg P-PO43-/l;
p=0,002), jonów sodu (5,39 mg Na+/l; p<0,001) i potasu (1,43 mg K+/l; p<0,001). W porównaniu
z niewypalonymi obszarami referencyjnymi na obszarach starego wypaleniska stwierdziłem:
wyższą popielność torfu (32,3%; p<0,001) połączoną z obniżoną zawartością całkowitego węgla
(35%; p<0,001) i całkowitego azotu (2,33%; p<0,001). Gleby ze starego wypaleniska
charakteryzowały się także: wyższą zawartością związanego wymiennie fosforu (38,7 mg
P-PO43-/100g; p<0,001), całkowitego fosforu (0,44 %; p<0,001), całkowitego magnezu (0,25 %;
p=0,002) i całkowitego żelaza (6,25 %; p<0,001).
Tabela 7. Wyniki analiz wody pobranej z obszarów niewypalonych REF oraz wypalonych w 1965 roku.
Podane wartości zawierają średnie, w nawiasach podane są odchylenia standardowe. Wyniki testu
statystycznego dotyczą testu U Manna–Whitneya.

Parametry/obszar badań

pH
P-PO43- (mg/l)
N-NO3- (mg/l)
N-NH4+ (mg/l)
Ca2+ (mg/l)
K+ (mg/l)
Na+ (mg/l)
Mg2+ (mg/l)
Fe3+ (mg/l)

Obszary
niewypalone
REF
(n=21)

Obszary
wypalone w 1965
roku
(n=18)

Wynik testu
statystycznego

7,59 (0,3)
0,01 (0,01)
0,04 (0,03)
1,41 (0,66)
55,1 (15,4)
0,44 (0,33)
2,99 (0,74)
9,26 (2,4)
0,89 (0,8)

7,86 (0,15)
0,05 (0,07)
0,2 (0,31)
1,09 (0,4)
65,3 (11,8)
1,43 (0,74)
5,39 (2,81)
11,8 (2,9)
0,61 (0,57)

U=74, p=0,001
U=85, p=0,002
U=145, p=0,21
U=137, p=0,15
U=105, p=0,018
U=33, p<0,001
U=35, p<0,001
U=88, p=0,004
U=157, p=0,37
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Tabela 8. Wyniki analiz gleby pobranej z obszarów niewypalonych REF oraz wypalonych w 1965 roku.
Podane wartości zawierają średnie, w nawiasach podane są odchylenia standardowe. Wyniki testu
statystycznego dotyczą testu U Manna–Whitneya.

Parametry/obszar badań

Obszary niewypalone
REF
(n=21)

Obszary wypalone
w 1965 roku
(n=18)

Wynik testu
statystycznego

pH
EC (mS/m)
N-NH4+ wymienny (mg/100g)
N-NO3- wymienny (mg/100g)
P-PO43-wymienny (mg/100g)
Ca2+wymienny (mg/100g)
K+wymienny (mg/100g)
Na+wymienny (mg/100g)
Mg2+wymienny (mg/100g)
Popielność (%)
N całkowity (%)
C całkowity (%)
P całkowity (%)
Ca całkowity (%)
K całkowity (%)
Na całkowity (%)
Mg całkowity (%)
Fe całkowite (%)
Fecałkowite:Pcałkowity

6,27 (0,43)
53,1 (10,9)
47,4 (14,6)
0,94 (0,8)
13,6 (8,01)
1778 (374)
15,4 (4,87)
4,51 (1,29)
66,5 (27,0)
22,3 (4,08)
2,98 (0,35)
39,5 (3,64)
0,19 (0,05)
2,99 (0,88)
0,16 (0,02)
0,06 (0,01)
0,19 (0,04)
2,09 (0,7)
6,22 (1,88)

6,38 (0,3)
62,3 (10,2)
39,5 (9,67)
1,08 (1,63)
38,7 (29,0)
1656 (223)
13,8 (5,56)
4,98 (2,68)
62,1 (13,1)
32,3 (9,41)
2,33 (0,37)
35,0 (3,76)
0,44 (0,21)
2,27 (0,60)
0,18 (0,06)
0,07 (0,03)
0,25 (0,06)
6,25 (3,05)
7,95 (1,61)

U=140, p=0,08
U=101, p=0,013
U=133, p=0,05
U=173, p=0,38
U=62, p<0,001
U=173, p=0,38
U=159, p=0,21
U=194, p=0,74
U=204, p=0,95
U=50, p<0,001
U=28, p<0,001
U=71, p<0,001
U= 21, p<0,001
U=113, p=0,014
U=203, p=0,93
U=143, p=0,09
U=89, p=0,002
U=19, p<0,001
U=87, p=0,001
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4.5. Wpływ pożaru na limitację produkcji biomasy roślinnej
spowodowaną niedoborami pierwiastków biogennych (Projekt III)
Wstęp

Torfowiska niskie charakteryzują się niską dostępnością pierwiastków biogennych, która
limituje produkcję biomasy roślin i ogranicza ekspansję zarośli. Najczęściej produkcję biomasy
roślinnej na torfowiskach ograniczają niedobory N, P lub K (Venterink i in. 2009). Obszary
niewypalone torfowiska Biele Suchowolskie zachowały roślinność zielną i mimo wieloletniego
braku użytkowania wydają się być dość odporne na wkraczanie zarośli. Pojedyncze osobniki
wierzby szarej występujące na obszarach niewypalonych były niskie, miały chlorozy na liściach.
Sugeruje to występowanie silnych niedoborów przynajmniej jednego z pierwiastków
biogennych. Liście wierzb występujących na sąsiednich obszarach wypalonych nie wykazywały
oznak nieprawidłowego funkcjonowania.
W czasie badań nad przebiegiem sukcesji roślinności stwierdziłem, że wraz z upływem
czasu na powierzchni najsilniej wypalonej P4 doszło do spadku pokrycia przez wierzby. Wierzby
występujące na tej powierzchni były niższe i mniej zwarte niż na pozostałych obszarach objętych
pożarem w 2002 roku. W tym przypadku także niewykluczone jest występowanie niedoborów
pierwiastków biogennych. Na pozostałych obszarach wypalonych (SPC, AV, 1965) po pożarze
doszło do rozwoju zarośli wierzbowych lub zbiorowisk roślin nitrofilnych, a gleba została
wzbogacona w fosfor. Wydaje się, że nie występują tam wyraźne niedobory pierwiastków
biogennych, a produkcja biomasy roślinnej jest raczej limitowana dostępem światła.
Z jednej strony na obszarach niewypalonych widoczne są typowe oznaki degradacji
roślinności spowodowane osuszeniem torfowiska, takie jak spadek liczby gatunków z klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae czy też duży udział pospolitych gatunków łąkowych. W takiej
sytuacji można spodziewać się występowania niedoborów potasu. Wyniki analiz wody wskazują,
że w miejscach niewypalonych zawartość potasu była dość niska (tabela 5). Z drugiej jednak
strony zawartość potasu w glebie w formie wymiennej była wyraźnie wyższa na obszarach REF
niż na obszarach wypalonych, co sugeruje że niedobory potasu nie powinny występować.
Dodatkowo nie odnotowałem istotnych różnic w całkowitej zawartości potasu w glebie, co
sugeruje że nie doszło do wymycia tego pierwiastka.
Na torfowisku Biele Suchowolskie zawartość dostępnych form fosforu była najniższa na
obszarach referencyjnych REF oraz najsilniej wypalonych PA i tam potencjalnie mogły
występować jego niedobory. Natomiast na obszarach niewypalonych REF zawartość łatwo
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dostępnych form azotu była porównywalna lub nawet wyższa w stosunku do pozostałych
obszarów wypalonych. Jest zatem mało prawdopodobne, żeby to brak azotu limitował
produktywność roślin na obszarach niewypalonych.
Na podstawie wyników uzyskanych podczas realizacji tematów badawczych 2 i 3
(II projekt) wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest występowanie niedoborów fosforu na
obszarach niewypalonych oraz wypalonych najsilniej. Zasadne zatem jest postawienie hipotezy
badawczej:

Na obszarach niewypalonych i obszarach wypalonych do poziomu wód gruntowych produkcja
biomasy wierzby szarej limitowana jest niedoborem fosforu.

Hipoteza warunkuje realizację następującego celu projektu:


ocena wpływu pożaru na występowanie niedoborów pierwiastków biogennych,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania niskoproduktywnych torfowisk niskich.

4.5.1. Teren, materiał i metody

Realizacji III projektu badawczego postanowiłem dokonać używając wartości stosunków
stechiometrzycznych

N:P,

N:K

oraz

K:P

w

biomasie

roślin.

Wartość

stosunków

stechiometrycznych wskazuje, który pierwiastek występuje w niedoborze i limituje produkcję
biomasy roślinnej. Jest to metoda często używana w badaniach typu pierwiastkowej limitacji
występującej w ekosystemach torfowiskowych. Interpretacji uzyskanych wyników dokonałem na
podstawie wartości granicznych stosunków N:P:K w biomasie roślin, podanych w pracach
Koerselmana i Meulemana (1996), Venterinka i in. (2003) oraz Venterinka i in. (2009).
Jako gatunku modelowego użytego do sprawdzenia typu limitacji produkcji biomasy
wybrałem wierzbę szarą. Wybór ten był podyktowany następującymi czynnikami:


Po pożarze na torfowisku występowały fitocenozy roślin zielnych, zarośla wierzbowe
oraz mało zwarte ekosystemy leśne. Pomiar limitacji produkcji biomasy na poziomie
całego zbiorowiska roślinnego byłby niemożliwy w przypadku punktów zdominowanych
przez rośliny zdrewniałe.
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Wierzba szara była jedynym gatunkiem, który występował w niemal wszystkich punktach
poboru prób (w 103 na 106). Inne pospolite gatunki nie występowały na niektórych
obszarach, na przykład pokrzywa zwyczajna na obszarach wypalonych najsilniej.



Rozwój zarośli wierzby szarej był najbardziej wyraźnym skutkiem pożaru. Interesujące
było sprawdzenie dlaczego gatunek ten zdominował obszary wypalone, natomiast
w miejscach niewypalonych charakteryzował się skarłowaciałym wzrostem i niskim
pokryciem.

Teren badań

Badania przeprowadziłem w punktach poboru prób wyznaczonych w celu realizacji
projektu II, tematów 2 oraz 3, na obszarach referencyjnych REF, pokrytych przez zarośla
wierzbowe SPC, pokrytych przez rośliny nitrofilne AV, wypalonych najsilniej pokrytych przez
szuwar trzcinowy PA oraz wypalonych w 1965 roku.

Prace terenowe

W lipcu 2014 roku pobrałem liście wierzby szarej w 103 z 106 punktów poboru prób.
W trzech punktach zlokalizowanych na obszarach niewypalonych pobranie liści było niemożliwe,
ponieważ wierzby szare nie występowały w pobliżu punktów poboru. W każdym punkcie poboru
prób zebrałem po 5 liści z 4 osobników wierzb. Jeżeli w pobliżu punktu poboru prób
występowały mniej niż 4 osobniki wierzb, pobrałem w sumie 20 liści z mniejszej liczby osobników
wierzby szarej. Do analizy wybrałem w pełni rozwinięte liście, rosnące na gałęziach o dużym
dostępnie do światła, bez widocznych uszkodzeń wyrządzonych przez na przykład owady.
Tuż po zebraniu liści, dwukrotnie na każdym z nich mierzyłem zawartość chlorofilu przy
pomocy aparatu Minolta Spad 502. Wynikiem pomiaru są względne jednostki zawartości
chlorofilu SPAD. Użycie chlorofilomierza jest szybką, nieinwazyjną metodą w założeniu
pozwalającą na przybliżony pomiar zawartości azotu w liściach (Chang i Robison 2003).
Dodatkowo, żeby zmierzyć stosunek zawartości pierwiastków biogennych na poziomie
zbiorowiska

roślinnego,

wykorzystałem

trzy

powierzchnie

z

usuniętymi

wierzbami,

wyznaczonymi na potrzeby realizacji I projektu badawczego (rozdział 4.1.1). W lipcu 2014 roku
na każdej powierzchni z wyciętymi wierzbami, a także na pobliskich obszarach niewypalonych,
ściąłem nadziemną biomasę roślin z powierzchni 0,25 m2 .
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Prace laboratoryjne

Analiza składu chemicznego biomasy liści

Zebrane liście wierzb oraz nadziemną biomasę roślin po przywiezieniu do laboratorium
wysuszyłem w temperaturze 50oC i zmieliłem na proszek w moździerzu porcelanowym (liście) lub
przy pomocy młyna Tecator Cyclotec1093 (biomasa roślin). W tak przygotowanym materiale
roślinnym wykonałem następujące oznaczenia:


zawartość azotu za pomocą analizatora elementarnego CHNS NA2500.



zawartość fosforu i potasu w próbach zmineralizowanych w mineralizatorze
mikrofalowym Berghoff Speedwave 4 w ultraczystym kwasie azotowym. Oznaczenie
zawartości potasu wykonałem przy pomocy fotometru płomieniowego PFP7, natomiast
zawartości

fosforu

używając

analizatora

ciągłego

przepływu

SAN++

Skalar

wykorzystującego metodę z molidbenianem amonu i kwasem askorbinowym.


Produktywność roślin - biomasa roślin zebrana z powierzchni 0,25m2 została wysuszona
i zważona. W ten sposób możliwe było obliczenie produktywności roślin w przeliczeniu
na 1 m2.

Analizy statystyczne

Wyniki przyporządkowałem do kategorii wyróżnionych podczas realizacji projektu II,
tematów badawczych 2 i 3, odpowiadające obszarom z których były pobrane próby (REF, SPC,
AV, PA, 1965). Wykonałem jednoczynnikowy test ANOVA, a następnie test post hoc HSD Tukeya
w celu wykrycia różnic w średnich wartościach badanych parametrów pomiędzy wyróżnionymi
kategoriami. Jeżeli wyniki nie spełniały założeń testu ANOVA (rozkład inny niż normalny i/lub
nierówne wariancje) użyłem nieparametrycznego testu Kruskala – Wallisa z porównaniami
wielokrotnymi rang z poprawką Bonferroniego (Zar 1998). Korelację pomiędzy zawartością
chlorofilu w liściach a zawartością azotu obliczyłem przy użyciu współczynnika korelacji
Spearmana. Analizy statystyczne wykonałem w programie Statistica V10. Różnice uważałem za
istotne przy wartościach p<0,05.
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4.5.2. Wyniki

Wyniki pomiarów zawartości chlorofilu oraz zawartości pierwiastków biogennych
w liściach wierzb przedstawia tabela 9. Przedstawienie graficzne stosunków zawartości
pierwiastków biogennych w liściach wierzby szarej przedstawia rysunek 19.
Liście wierzb rosnących na obszarach niewypalonych charakteryzowały się niską
zawartością chlorofilu (średnio 30,7 jednostek SPAD), miały chlorozy oraz nekrotyczne plamy
(rysunek 20). Obniżoną zawartość chlorofilu w liściach wierzb odnotowałem także na obszarach
wypalonych najsilniej (średnio 36,4 jednostek SPAD), jednak bez widocznych oznak chloroz
i nekroz. Liście pobrane z pozostałych obszarów wypalonych (SPC, AV, 1965) charakteryzowały
się średnią zawartością chlorofilu powyżej 40 jednostek SPAD, były one ciemnozielone i zdrowe
(rysunek 20). Liście wierzb pobrane z obszarów SPC i AV charakteryzowały się większą
zawartością azotu (średnio około 2,2%) niż liście wierzb z pozostałych obszarów (średnio około
1,8 - 1,9%).
Wartości stosunku N:P były podobne we wszystkich badanych obszarach (pomiędzy 10
a 10,9), za wyjątkiem obszaru wypalonego najsilniej PA, gdzie stosunek N:P wynosił średnio 8,58.
Taka wartość stosunku N:P sugeruje występowanie niedoborów azotu we wszystkich badanych
obszarach. Zawartość chlorofilu mierzona przy pomocy chlorofilomierza była słabo skorelowana
z zawartością azotu w liściach. Współczynnik korelacji Spearmana dla tych parametrów wynosił
0,46 (p<0,001), z prawdopodobieństwem 95% mieścił się w granicach 0,297 - 0,596 (rysunek 21).
Liście pobrane z obszarów niewypalonych REF charakteryzowały się najniższą
zawartością potasu (0,35%, p<0,001) oraz niską zawartością fosforu (0,17%), porównywalną
tylko z zawartością odnotowaną na obszarze wypalonym w 1965 roku (0,19%). Dodatkowo liście
wierzb z obszarów niewypalonych miały najwyższy stosunek N:K (5,05, p<0,001) oraz najniższy
K:P (2,2, p<0,001). Oba stosunki wskazują na silny niedobór potasu. Pewne niedobory potasu
mogły występować też na obszarach AV, gdzie stosunek N:K wynosił średnio 3,58. Stosunek K:P
wskazuje, że mogły występować niedobory fosforu na obszarach PA (4,38) oraz 1965 (4,65).
Porównanie produktywności oraz składu chemicznego biomasy pobranej z obszarów
z usuniętymi wierzbami oraz z sąsiednich obszarów niewypalonych wykazało występowanie
istotnych różnic. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 10. Nadziemna biomasa roślin była około
dwukrotnie niższa na obszarach niewypalonych (średnio 217 g/m2) w porównaniu z obszarami
wypalonymi z usuniętymi wierzbami (417 g/m2). Zawartość potasu w biomasie roślin z obszarów
niewypalonych była niska (0,3%), a stosunki N:K (5,7) i K:P (1,5) wyraźnie wskazywały na
występowanie niedoborów potasu. Stosunek N:P na obszarach wypalonych (6,8) wskazywał na
występowanie niedoborów azotu.
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Tabela 9. Zawartość pierwiastków biogennych i ich wzajemne stosunki w liściach wierzb. Wartości reprezentują średnią oraz w nawiasach odchylenia standardowe. Wyniki
testu statystycznego dotyczą jednoczynnikowego testu ANOVA lub testu Kruskala - Wallisa. Podane wyniki dotyczą suchej masy liści. Zastosowane skróty:
REF - niewypalone obszary referencyjne, SPC - obszary wypalone pokryte przez zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae, AV - obszary wypalone pokryte przez
nitrofilne zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris, PA - obszary wypalone najsilniej, pokryte przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz luźne zarośla wierzbowe,
1965 - obszary wypalone w 1965 roku.

Parametry/obszar
badań
Zaw. chlorofilu
(jednostki SPAD)
N (%)
C (%)
K (%)
P (%)
N:P
N:K
K:P
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REF
(n=19)

SPC
(n=24)
C

30,7 (2,72)
B
1,76 (0,34)
A
47,3 (1,09)
C
0,35 (0,06)
B
0,17 (0,03)
A
10,9 (2,4)
A
5,05 (0,99)
D
2,2 (0,45)

AV
(n=20)
AB

42,6 (2,04)
A
2,2 (0,27)
A
47,3 (1,42)
AB
0,77 (0,23)
A
0,21 (0,04)
A
10,8 (1,79)
BC
3,09 (0,99)
B
3,8 (1,21)

PA
(n=22)
A

44,1 (2,14)
A
2,28 (0,35)
A
47,1 (1,65)
B
0,66 (0,14)
A
0,22 (0,03)
A
10,5 (2,39)
B
3,58 (0,8)
C
3,03 (0,7)

Wynik testu
statystycznego

1965
(n=18)
BC

36,4 (1,52)
B
1,84 (0,32)
A
47,2 (1,58)
A
0,96 (0,26)
A
0,22 (0,05)
B
8,58 (1,4)
D
1,99 (0,38)
AB
4,38 (0,72)

BA

40,6 (4,46)
B
1,91 (0,42)
A
47,9 (1,94)
A
0,9 (0,3)
AB
0,19 (0,04)
AB
10,0 (2,2)
CD
2,34 (0,95)
A
4,65 (1,3)

H = 79,1; p<0,001
F = 9,9; p<0,001
H = 1,8; p= 0,78
F = 26,9; p<0,001
H = 25,3; p<0,001
F = 4,8; p= 0,001
F = 46,2; p<0,001
F = 24,9; p<0,001

Stosunek N:P w liściach wierzby
szarej
18
Niedobory P
16

Stosunek N:K w liściach wierzby
szarej
9
Niedobory K
8
7

14

6

6

10
8

5

K:P

N:K

12

4
3

6

5
4
3

2
2

1

Niedobory K

1965

PA

AV

SPC

1

1965

PA

AV

1965

PA

AV

SPC

0

REF

2

Niedobory N

SPC

Niedobory N

REF

4

REF

N:P

Stosunek K:P w liściach wierzby
szarej
8
Niedobory P
7

Rysunek 19. Stosunki zawartości pierwiastków biogennych zmierzonych w liściach wierzby szarej,
pobieranych z pięciu obszarów badawczych. Czerwoną poziomą linią zaznaczone są stosunki graniczne na
podstawie prac Koerselmana i Meulemana (1996), Venterinka i in. (2003) oraz Venterinka i in. (2009).
Wyniki powyżej lub poniżej linii wskazują na to, który pierwiastek występuje w niedoborze. Zastosowane
skróty: REF - niewypalone obszary referencyjne, SPC - obszary wypalone pokryte przez zarośla wierzbowe
Salicetum pentandro-cinereae, AV - obszary wypalone pokryte przez nitrofilne zbiorowiska z klasy
Artemisietea vulgaris, PA - obszary wypalone najsilniej, pokryte przez szuwar trzcinowy Phragmitetum
australis oraz luźne zarośla wierzbowe, 1965 - obszary wypalone w 1965 roku.

Rysunek 20. Porówanie wyglądu liści wierzby szarej. Z lewej strony znajduje się liść osobnika rosnącego na
obszarze niewypalonym, widoczne są typowe objawy niedoboru potasu - chloroza oraz nekrotyczne
plamy. Z prawej strony pokazany jest liść osobnika występującego na obszarze wypalonym, brak jest
objawów niedoboru potasu lub innych zaburzeń funkcjonowania liścia.
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52
50
48

Zawartość chlorofilu SPAD

46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
1,0

r=0,46
1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Zawartość N %

Rysunek 21. Graficzne przedstawienie zależności zawartości chlorofilu i azotu w liściach wierzby szarej.
Oznaczenia punktów: o - próby pobrane z niewypalonych obszarów referencyjnych REF, □ - próby pobrane
z obszarów wypalonych, pokrytych przez zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae, ◊ - próby
pobrane z obszarów wypalonych, pokrytych przez rośliny nitrofilne tworzące zbiorowiska z klasy
Artemisietea vulgaris, Δ - próby pobrane z obszarów wypalonych najsilniej, pokrytych przez szuwar
trzcinowy Phragmitetum australis oraz luźne zarośla wierzbowe, + - obszary wypalone w 1965 roku (1965).

Tabela 10. Produktywność, zawartość pierwiastków biogennych oraz ich wzajemne stosunki w biomasie
roślin, zebranej z powierzchni z usuniętymi wierzbami oraz z sąsiadującymi z nimi obszarami
niewypalonymi. Podane są średnia, w nawiasach odchylenia standardowe. Wynik testu statystycznego
odnosi się do jednoczynnikowego testu ANOVA.

Parametry/obszar
badań

128

Obszar
niewypalony
(n=3)

Obszar
wypalony
z usuniętymi
wierzbami
(n=3)

Wynik testu
statystycznego

Produktywność
2
roślin g s.m/m
N%

217 (61)

411 (80)

F=11,09; p=0,029

1,6 (0,27)

1,4 (0,31)

F=1,16; p=0,324

P%

0,2 (0,015)

0,2 (0,009)

F=2,63; p=0,177

K%

0,3 (0,03)

0,6 (0,15)

F=15,27; p=0,017

N:P

8,9 (2,15)

6,8 (1,73)

F=1,69; p=0,263

N:K

5,7 (0,35)

2,2 (0,40)

F=131,0; p<0,001

K:P

1,5 (0,28)

3,1 (0,75)

F=11,77; p=0,027

3,2

5.

Dyskusja uzyskanych wyników

5.1.

Przebieg sukcesji roślinności w czasie, w zależności od głębokości

wypalenia gleby organicznej
Wyniki uzyskane podczas realizacji I projektu badawczego wskazują, że sukcesja
roślinności postępuje w różnych kierunkach, w zależności od głębokości wypalenia gleby.
Na powierzchni referencyjnej P1, mimo że nie była objęta pożarem, wystąpiły wyraźne
zmiany składu gatunkowego fitocenoz. Powierzchnia ta pozostała zdominowana przez rośliny
zielne, widoczne były jednak oznaki postępującej degradacji roślinności torfowiskowej. Na
powierzchni P1 odnotowałem wzrost liczby gatunków roślin, ze średnio 14,1 w roku 2004 do
27,6 w roku 2012, przy jednoczesnym spadku liczby oraz pokrycia przez gatunki torfowiskowe.
Prawdopodobnie za wzrost liczby gatunków odpowiedzialny jest brak użytkowania kośnego
powierzchni. Wiadomo, że brak takiego użytkowania na torfowiskach niskich sprzyja rozwojowi
gatunków roślin typowych dla zbiorowisk roślinnych z klas Phragmitetea oraz Artemisietea.
Natomiast swój udział zmniejszają gatunki łąkowe (Molinio-Arrhenatheretea) oraz torfowiskowe
(Scheuchzerio-Caricetea nigrae) (Jensen i Schrautzer 1999). Na obszarach niewypalonych
odnotowałem wzrastający udział kępowych turzyc: darniowej oraz tunikowej. Rozwój tych
gatunków jest typowym zjawiskiem na niekoszonych torfowiskach biebrzańskich (Opdekamp i in.
2012).
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost liczby gatunków roślin na obszarach
niewypalonych może być częściowe osuszenie torfowiska (minimalny, zmierzony podczas
prowadzenia badań poziom wód gruntowych wynosił około -80 cm). W przypadku zasiedlania
torfowisk, na których doszło do obniżenia poziomu wód gruntowych konkurencję o dostęp do
światła wygrywają gatunki związane z siedliskami nietorfowiskowymi. Gatunki typowe dla
torfowisk są przystosowane do tolerowania warunków stresowych, na przykład anoksji
w podłożu, natomiast są one słabsze konkurencyjnie w walce o dostęp światła. Brak czynnika
stresowego umożliwia szybki rozwój gatunków o szerokiej tolerancji siedliskowej i eliminację
wyspecjalizowanych gatunków mokradłowych (Kotowski i in. 2010). Takimi gatunkami
nietypowymi dla niskoproduktywnych torfowisk, występującymi na powierzchni niewypalonej
były na przykład pokrzywa zwyczajna, lnica pospolita czy też sadziec konopiasty. Być może
rozwojowi tych gatunków sprzyjał wyraźny wzrost zawartości wymiennie związanych jonów
amonowych w glebie, zaobserwowany pomiędzy latami 2008 i 2012. W najsilniej
zdegradowanych, niewypalonych obszarach Bieli Suchowolskich, położonych poza powierzchnią
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P1, wykształciło się zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra, typowe dla osuszonych torfowisk.
Przy postępującym rozkładzie torfu, na powierzchni P1 prawdopodobnie będzie dochodziło do
dalszego zaniku gatunków torfowiskowych i w przyszłości wykształci się zbiorowisko Poa
pratensis-Festuca rubra.
Powierzchnia P1 zachowała charakter ekosystemu otwartego, jednak stwierdziłem
stopniowy wzrost pokrycia przez krzewy. Były to jednak pojedyncze osobniki, nie tworzące
zwartych zarośli. Według Piórkowskiego (2005) taki wzrost udziału zarośli wierzbowych jest
typowy dla nieużytkowanych torfowisk w Dolinie Biebrzy. Mimo wzrostu pokrycia przez zarośla
wierzbowe, ich udział pozostał na poziomie około 10%, określanym przez Southalla i in. (2003)
jako niezagrażający różnorodności gatunkowej torfowiska.
W okresach suchych na powierzchni badawczej P2 występował wyższy poziom wód
gruntowych niż na powierzchni P1, minimalny odnotowany poziom wynosił -63 cm. Na
powierzchni P2, podobnie jak na większości obszarów wypalonych torfowiska Biele
Suchowolskie, doszło do ekspansji wierzby szarej, pięciopręcikowej oraz topoli osiki. Ekspansja ta
zachodziła dość szybko. Na powierzchni badawczej P2 w początkowej fazie sukcesji dominantem
był rzeżusznik piaskowy osiągający średnie pokrycie 56%. Do ekspansji zarośli wierzby szarej
doszło między rokiem 2004, kiedy to pokrycie siewek tego gatunku było na poziomie 1,4 %
a rokiem 2008, gdy gatunek ten osiągnął średnie pokrycie 65%. Do roku 2012 wszystkie
wypalone fragmenty powierzchni P2 zajęte zostały przez zwarte zarośla wierzbowe, bez
obecności gatunków torfowiskowych. Prawdopodobnie silne ocienienie podłoża przez zarośla
sprawiło, że typowe, światłożądne gatunki torfowiskowe nie były w stanie tolerować takich
warunków. Niewielkie, niewypalone fragmenty powierzchni P2 pozostały niemal wolne od
zarośli. Występował tam zespół Poa pratensis-Festuca rubra, co wskazuje na postępującą
degradację gleby spowodowaną osuszeniem torfowiska.
Przed pożarem powierzchnia P2 była wolna od zarośli. Po pożarze, w 2004 roku obecne
były siewki wierzb. Według Körnera i in. (2008) w przypadku kolonizacji obszarów
niezasiedlonych przez rośliny, powstałych na przykład w wyniku pożaru, istotne znaczenie ma
kolejność, w jakiej przybywają nasiona różnych gatunków roślin. Gatunki, które pojawiają się we
wczesnej fazie sukcesji i jednocześnie osiągające szybkie tempo wzrostu, mają największą szansę
na zostanie dominantami i wyznaczają one dalszy przebieg sukcesji. Dopiero występowanie
zaburzeń, takich jak koszenie, daje szansę na rozwój gatunków pojawiających się później,
słabszych konkurencyjnie (Körner i in. 2008). Wierzby są krzewami zdolnymi do szybkiego
zasiedlania nowych terenów. Mogą one szybko zdominować torfowiska, na których doszło do
usunięcia pokrywy roślinnej. Potrafią one wytwarzać znaczne ilości nasion przenoszonych przez
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wiatr, a siewki charakteryzują się szybkim tempem wzrostu. Na odsłoniętej glebie może pojawić
się ponad 100 siewek wierzb na metr kwadratowy, przez co stanowią one silną konkurencję dla
roślin torfowiskowych (Suter i in. 2006). Kolonizacja przez wierzby powierzchni P2, a także
większości obszarów wypalonych Bieli Suchowolskich, następowała prawdopodobnie przy
pomocy nasion. Takie rozprzestrzenianie się zarośli na obszary wypalone, obejmujące duże
powierzchnie w krótkim czasie, zostało określony przez Piórkowskiego (2005) jako ekspansja
powierzchniowa.
Dalszy postęp sukcesji na powierzchni P2 będzie prawdopodobnie dążył do powstania
fitocenoz obecnych na obszarach wypalonych w 1965 roku, czyli występowania topoli osiki
i wierzby pięciopręcikowej w warstwie drzew oraz wierzby szarej w warstwie krzewów.
Występowanie gatunków typowych dla torfowisk niskich wydaje się być mało prawdopodobne
z powodu ocienienia powierzchni gruntu przez drzewa i krzewy.
Na powierzchni badawczej P3 doszło do wypalenia wierzchniej warstwy gleby, jednak nie
doszło do wyraźnego zbliżenia powierzchni torfowiska do poziomu wód gruntowych. Najniższy
zmierzony poziom wód gruntowych wynosił - 94 cm, a w wierzchniej warstwie gleby widoczne
były oznaki murszenia torfu. Powierzchnia ta od początku prowadzenia badań charakteryzowała
się wysoką zawartością dostępnych form azotu oraz fosforu, zawartości te nie spadały istotnie
wraz z upływającym czasem. Prawdopodobnie postępujący rozkład torfu powodował stopniowe
uwalnianie się pierwiastków biogennych. Przez cały okres prowadzenia badań na powierzchni P3
obficie występowała pokrzywa zwyczajna oraz inne rośliny nitrofilne. Według Okruszki (1991)
znacznemu udziałowi pokrzywy zwyczajnej sprzyjają duże ilości przyswajalnego azotu w glebie
torfowiska. Pokrycie pokrzywy zwyczajnej na powierzchni P3 utrzymywało się w latach 2004
- 2012 na poziomie około 50%. Powstała mozaika zarośli wierzbowych oraz obszarów
zdominowanych przez rośliny nitrofilne. Wiadomo, że siewki wierzb wymagają dużej ilości
światła do wzrostu (Suter i in. 2006). Brak wierzb w miejscach o silnej dominacji roślin
nitrofilnych wynika prawdopodobnie z obecności silnej konkurencji o światło, którą siewki
wierzb przegrywają. Warunki siedliskowe prawdopodobnie sprzyjają rozwojowi zarośli, ponieważ
w tej części torfowiska odnotowałem podwyższoną zawartość łatwo przyswajalnych form azotu
i fosforu (tabela 3). Dalsze losy obszarów zdominowanych przez rośliny nitrofilne są trudne do
przewidzenia. Prawdopodobnie w dłuższym czasie także one zostaną zdominowane przez zarośla
wierzbowe. Z powodu silnej eutrofizacji, powrót fitocenoz torfowiskowych wydaje się być
całkowicie niemożliwy, nawet w przypadku przywrócenia właściwej hydrologii i wznowienia
użytkowania kośnego tej powierzchni.
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Najniższą liczbę występujących gatunków roślin odnotowałem na powierzchni badawczej
P4, zlokalizowanej w najgłębiej wypalonym fragmencie torfowiska. Nastąpił tam spadek liczby
gatunków roślin: ze średnio 16,8 w 2004 roku do 10,1 w roku 2012. Na powierzchni silnie
wypalonej, po początkowej dominacji wierzby szarej, doszło do zmniejszenia pokrycia przez
krzewy i rozwoju roślin szuwarowych z dominacją trzciny pospolitej oraz turzyc. Powierzchnia P4
charakteryzowała się warunkami hydrologicznymi najbardziej zbliżonymi do występujących na
niezaburzonych torfowiskach, choć w miesiącach wiosennych występowało jej zalanie na
głębokość do 10 - 20 cm. Zalewanie torfowiska lub długotrwałe stagnowanie wody na jego
powierzchni sprzyja wykształcaniu się zbiorowisk szuwarowych (Jabłońska i in. 2011), stąd
głębokie wypalenie gleby stworzyło warunki dogodne do rozwoju trzciny i turzyc. Być może
obecność zalewów była także jedną z przyczyn spadku pokrycia przez wierzby. Rozwinięcie się
szuwaru trzcinowego, można uznać za zjawisko niepożądane. Wiadomo, że trzcina pospolita jest
gatunkiem ekspansywnym i trudnym do usunięcia z torfowiska (Kołos i Banaszuk 2013), a jej
rozwój negatywnie wpływa na poziom wód gruntowych ze względu na bardzo wysoką
transpirację (Banaszuk i Kamocki 2008). Dodatkowo trzcina pospolita powoduje silne ocienienie
podłoża. Do początku czerwca wpływ ocienienia jest stosunkowo niewielki, co może umożliwiać
gatunkom torfowisk i wilgotnych łąk przeprowadzenie przynajmniej części cyklu rozwojowego
w dobrych warunkach świetlnych (Güsewell i Edwards 1999). Jednak w rozwiniętym, zwartym
szuwarze trzcinowym, ilość światła docierającego do podłoża jest zbyt niska do rozwoju niskich
gatunków roślin (Kotowski i van Diggelen 2004). Wydaje się zatem, że czynnikiem wpływającym
na niską liczbę gatunków występujących w miejscach o najgłębszym wypaleniu jest obecność
trzciny pospolitej, oceniającej podłoże i utrudniającej osiedlanie się niskich gatunków roślin.
Wśród zbadanych przeze mnie powierzchni objętych pożarem, na powierzchni P4
wystąpiły najbardziej dogodne warunki siedliskowe do potencjalnej regeneracji fitocenoz
torfowiskowych, ponieważ doszło tam do wyraźnego zwiększenia wilgotności gleby oraz do
niskiej dostępności azotu. W przypadku, gdyby ten obszar był regularnie użytkowany doszłoby
do usunięcia wierzb oraz redukcji pokrycia przez trzcinę pospolitą. Możliwe, że nastąpiłaby
wtedy regeneracja fitocenoz zbliżonych do występujących na niskoproduktywnych torfowiskach
niskich.
Wśród obszarów objętych badaniem w 2014 roku (projekt II: tematy badawcze 2 oraz 3)
największą liczbę gatunków roślin odnotowałem na obszarach wypalonych w 1965 roku, gdzie
średnio na zdjęciu fitosocjologicznym występowało 30,9 gatunków roślin wyższych. Nie
występowały tam jednak gatunki typowo torfowiskowe, lecz gatunki związane z siedliskami
żyźniejszymi, takimi jak olsy, szuwary i wilgotne łąki. Wytworzone fitocenozy wydają się być
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trwałe i samoistna regeneracja fitocenoz torfowiskowych wydaje się być tam niemożliwa.
Podobny wzrost liczby gatunków obserwowali Southall i in. (2003) podczas postępującego
zarastania przez wierzby torfowiska niskiego. Gatunki torfowiskowe zostały tam wyparte przez
bardziej cienioznośne, pospolite gatunki związane z ekosystemami leśnymi.
Trudno powiedzieć czy przebieg sukcesji roślin na Bielach Suchowolskich jest typowy
także dla innych torfowisk niskich w dolinie Biebrzy. Z jednej strony według Piórkowskiego
(2005) po pożarach torfowisk w Dolinie Biebrzy, typowo dochodzi do rozwoju zarośli z dużym
udziałem wierzb, brzóz oraz topoli osiki, częsty jest także rozwój szuwaru trzcinowego. Z drugiej
strony Matuszkiewicz (2004) wskazała, że po pożarach występujących w Dolinie Biebrzy
odnotowano pojawienie się ziołorośli Valeriano-Filipenduletum, nalotu drzew lekkonasiennych –
topoli osiki oraz brzozy lub ekspansję trzcinnika lancetowatego tworzącego niemal
jednogatunkowe łany. W miejscach najbardziej wilgotnych stwierdzono obecność szuwaru
trzcinowego z gatunkami zarośli wierzbowych (Matuszkiewicz 2004). Wydaje się zatem, że
typowym zjawiskiem występującym po pożarach biebrzańskich torfowisk, jest ekspansja
gatunków o wyższych wymaganiach odnośnie żyzności gleby, natomiast na typ wykształconego
zbiorowiska wpływ będą miały uporczywość pożaru oraz lokalne warunki siedliskowe.

5.2.

Ocena zmian właściwości chemicznych wody i gleby zachodzących

w wyniku pożaru podpowierzchniowego torfowiska niskiego

5.2.1. Różnice w chemizmie gleby pomiędzy sąsiednimi obszarami niewypalonymi
i wypalonymi

Badania sąsiadujących ze sobą obszarów niewypalonych i wypalonych wykazały
zaskakująco duże różnice w chemizmie gleby, pomimo upływu 11 lat od wystąpienia pożaru.
Istnieją przesłanki ku temu by twierdzić, że pomimo upływu czasu różnice chemizmu gleby
powinny się utrzymać. Pożar podpowierzchniowy ma znacznie większy wpływ na zmiany
właściwości gleby niż pożar powierzchniowy o charakterze płomieniowym. Związane jest to
z różną ilością uwolnionych pierwiastków ze spalanej materii organicznej i różnym czasem
oddziaływania wysokiej temperatury na glebę (Neary i in. 1999; Smith i in. 2001). Dodatkowo
wypalenie obniża powierzchnię torfowiska i powoduje lokalnie zwiększenie wilgotności torfu
i dłuższe zalanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, co również powinno sprzyjać
utrzymywaniu się różnic właściwości gleby. Zaobserwowane przeze mnie wyraźne różnice
w pokrywie roślinnej także świadczą o długotrwałym utrzymywaniu się różnic właściwości gleby
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pomiędzy obszarami niewypalonymi i wypalonymi. Z drugiej strony zmiany chemizmu gleby są
najbardziej wyraźne wkrótce po wystąpieniu pożaru i wraz z upływem czasu mogą zanikać
(Laubhan 1995). Co więcej, bliskie sąsiedztwo obszarów niewypalonych i wypalonych sugeruje,
że powinna nastąpić migracja pierwiastków zgodnie z gradientem stężeń, a wiosenne
utrzymywanie się wód gruntowych w pobliżu powierzchni torfowiska powinno taką migrację
ułatwiać.
Część z zaobserwowanych różnic we właściwościach gleby można tłumaczyć
postępującym rozkładem torfu na obszarach niewypalonych. O obecności tego procesu świadczy
obecność zbiorowisk roślinnych typowych dla zdegradowanych torfowisk niskich. Natomiast
w miejscach objętych pożarem doszło do usunięcia wierzchniej, najsilniej rozłożonej warstwy
torfu i odsłonięcia jego głębszych, lepiej zachowanych pokładów. Dodatkowo występujące tam
wyższe uwilgotnienie torfu prawdopodobnie spowalnia proces dalszego rozkładu materii
organicznej. Z danych literaturowych wynika, że na niezaburzonych torfowiskach obecny jest
wyraźny horyzontalny transport wody w wierzchniej warstwie torfu. Natomiast proces
murszenia obniża zdolności torfu do przewodzenia wody, przez co transport taki zostaje
ograniczony (Rezanezhad i in. 2016). Być może utrudniony horyzontalny transport wody i jonów
w niej zawartych poprzez zmurszały torf powoduje, że woda z obszarów wypalonych
w ograniczonym stopniu przedostaje się na obszary niewypalone i częściowo z tego powodu
utrzymują się tak wyraźne i długotrwałe różnice właściwości gleby.
Inną możliwą przyczyną tak długo utrzymujących się różnic właściwości gleby jest
zachodzenie dwóch odmiennych procesów: jednorazowego wypalenia wierzchniej warstwy
gleby na obszarach objętych pożarem oraz postępującego rozkładu torfu na obszarach
niewypalonych. Pożar bezpłomieniowy oraz proces murszenia mogą prowadzić do podobnych
zmian właściwości gleby organicznej, na przykład do zwiększenia jej popielności oraz gęstości.
Z drugiej strony przeważają przeciwstawne efekty obu procesów. Podczas pożaru dochodzi
w glebie do wzrostu zawartości pierwiastków, które mają wysoką temperaturę parowania, takich
jak fosfor, potas, wapń, żelazo (Bodí i in. 2014). Z kolei proces murszenia działa odmiennie niż
pożar - zwiększa tempo uwalniania i wymywania wyżej wymienionych pierwiastków z gleby, co
skutkuje spadkiem ich całkowitej zawartości, zwłaszcza dla wapnia i potasu (Okruszko 1991;
Laine i in. 1995). Tabelaryczne porównanie wpływu pożaru i murszenia torfu na jego właściwości
chemiczne przedstawiłem w tabeli Z3 w załączniku.
Wydaje się, że wystąpienie pożaru nie wpłynęło w wyraźny sposób na właściwości
chemiczne sąsiednich niewypalonych obszarów, a rozprzestrzenianie się pierwiastków
biogennych
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uwolnionych
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Prawdopodobnie dzięki temu nawet małe, niewypalone fragmenty torfowiska nie zostały
zdominowane przez zarośla wierzbowe, a granice wypalenia są widoczne nawet po ponad 10
latach od wystąpienia pożaru.

5.2.2. Wpływ

pożaru

podpowierzchniowego

na

dostępność

pierwiastków

biogennych
Dostępność pierwiastków biogennych (N, P, K) jest niezwykle istotnym czynnikiem
wpływającym na skład gatunkowy fitocenoz torfowiskowych, jednocześnie pożar wpływa na
zmiany dostępności każdego tych pierwiastków. W dyskusji uzyskanych wyników wydzieliłem
podrozdziały dotyczące wpływu pożaru na zmiany zawartości dostępnych form jonów
amonowych, azotanowych, fosforanowych oraz potasowych.

Jony amonowe

Jony amonowe wydają się być najważniejszym źródłem azotu dla roślin torfowiskowych,
ponieważ jest to główna forma przyswajalnego azotu występującego w ekosystemach
bagiennych (Rozbrojova i Hajek 2008). Pożar może zmienić dostępność jonów amonowych.
W wyniku działania wysokiej temperatury zdecydowana większość azotu zawartego w materii
organicznej przechodzi w formę gazową i przedostaje się do atmosfery. Powstają także jony
amonowe oraz azotanowe, będące formami przyswajalnego dla roślin azotu. Jony amonowe
powstają jako bezpośredni produkt spalania materii organicznej, natomiast jony azotanowe
powstają w większych ilościach dopiero po pożarze, w procesie nitryfikacji (Certini 2005). Na
przykład podczas spalania biomasy roślin zielnych w temperaturze 350oC stwierdzono, że
zawartość azotu w postaci jonów amonowych w popiele była ponad dziesięciokrotnie wyższa niż
zawartość tego pierwiastka w postaci jonów azotanowych. Jednak nawet gdy popiół zawierał
łatwo dostępne form azotu, to ich ilość była znikoma. W biomasie spalonej w wyższych
temperaturach azot w formie przyswajalnej praktycznie nie występował (Hogue i Inglett 2012).
De Mars i in. (1997) dla różnego typu naturalnych torfowisk niskich nad Biebrzą podali
średnie stężenia azotu nieorganicznego w wodzie od 0,25 mg N/l do 1,20 mg N/l przy czym
najczęściej występowały wartości w zakresie 0,8 - 1 mg N/l (De Mars i in. 1997). Wassen i in.
(1995) dla biebrzańskich torfowisk typu rich fens podali stężenie nieorganicznego azotu na
poziomie 0,15 mg N/l zimą oraz 1,43 mg N/l latem. W niezaburzonych ekosystemach
torfowiskowych główną składową azotu nieorganicznego w wodzie są jony amonowe (Tiemeyer
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i Kahle 2014). Na torfowiskach nad Rospudą odnotowano stężenia jonów amonowych w wodzie
w zakresie 0,4 – 1,4 mg N-NH4+/l (Jabłońska i in. 2011).
W wodzie pobranej z obszarów referencyjnych REF, jak i ze zdominowanych przez
roślinność nitrofilną obszarów AV, zawartości azotu amonowego były lekko podwyższone
w stosunku do wartości podawanych powyżej i wynosiły one odpowiednio 1,41 mg N-NH4+/l oraz
1,69 mg N-NH4+/l. Dodatkowo na obszarach REF odnotowałem najwyższą zawartość jonów
amonowych wymiennie związanych w glebie. Na obszarach REF nie doszło do usunięcia
wierzchniej warstwy gleby, a na obszarach AV pomimo jej usunięcia wilgotność gleby była niska.
Porównanie sąsiadujących obszarów wypalonych i niewypalonych wskazuje, że w miejscach
wypalonych zawartość jonów amonowych w glebie była o około 40% niższa. Niższa zawartość
tych jonów widoczna była również w głębszej warstwie gleby, choć różnica wynosiła tylko około
16%. Typowo na odwodnionych torfowiskach dochodzi do zwiększenia tempa mineralizacji azotu
związanego w glebie i wzrostu jego dostępności dla roślin (Venterink i in. 2009).
Prawdopodobnie podniesiona zawartość łatwo dostępnych jonów amonowych na obszarach
niewypalonych i wypalonych, lecz o niskim poziomie wód gruntowych, wynika z postępującego
procesu murszenia torfu, czego efektem jest mineralizacja i uwalnianie azotu. Uważam, że to ten
proces spowodował dwukrotny wzrost zawartości jonów amonowych w glebie, widoczny na
powierzchni niewypalonej P1 pomiędzy rokiem 2008 a 2012.
Na obszarach najsilniej wypalonych PA, gdzie doszło do wzrostu wilgotności gleby
odnotowałem obniżoną zawartość jonów amonowych. Typowo podczas pożaru dochodzi do
spadku całkowitej zawartości azotu w materii organicznej. Popiół zawiera przyswajalne formy
azotu, są to jednak znikome zawartości (Qian i in. 2009b; Hogue i Inglett 2012), stąd po pożarze
nie należy spodziewać się wyraźnego wzrostu dostępności tego pierwiastka. Dodatkowo pożar
usuwa wierzchnią, zmurszałą warstwę torfu, z której mogły uwalniać się jony amonowe. Wydaje
się, że zaobserwowane przeze mnie różnice w dostępności jonów amonowych wynikają
z występowania dwóch procesów: jednym z nich jest podwyższenie zawartości jonów
amonowych na obszarach, gdzie proces murszenia torfu postępuje i dochodzi do mineralizacji
materii organicznej; drugim procesem było usunięcie przez pożar warstwy murszu, a więc
wyraźnego źródła jonów amonowych. Dodatkowo wzrost uwilgotnienia gleby po pożarze
i związany z tym spadek tempa mineralizacji azotu zmniejszył ilość łatwo przyswajalnych
jonów amonowych.
Na obszarach wypalonych najsilniej PA stężenie jonów amonowych w wodzie było
najniższe wśród badanych obszarów i wynosiło średnio około 0,73 mg N-NH4+/l. Najniższa była
także zawartość tych jonów w glebie. Możliwe, że oprócz ograniczenia tempa dekompozycji
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torfu spowodowanego wysokim uwilgotnieniem gleby istnieje dodatkowy czynnik obniżający
dostępność jonów amonowych - jest nim wysoka zawartość wapnia w wodzie. Stężenie wapnia
w wodzie zasilającej torfowisko na poziomie 100 mg/l Rozbrojova i Hajek (2008) określili jako
wysokie. Na obszarach PA stwierdziłem średnie stężenie wapnia na poziomie 104,9 mg Ca/l,
podczas gdy w pozostałych obszarach stężenia te wynosiły 55,1 - 77,1 mg Ca/l. Według
Lucassena i in. (2006) dostarczanie dużej ilości wapnia wraz z wodami gruntowymi obniża
stężenie jonów amonowych w wodzie. Jony wapnia wysycają kompleks sorpcyjny gleby
i jednocześnie wypierają z niego jony amonowe. Wyparte jony amonowe są usuwane przez
kolejne napływające porcje wód gruntowych. W konsekwencji gleba charakteryzuje się wysoką
zawartością całkowitego Ca, ale niewielką wymiennie związanego N-NH4+, co z kolei przekłada
się na niską zawartość tego jonu w wodzie. W związku z tym może dojść do występowania
niedoborów azotu dla roślin (Lucassen i in. 2006).

Jony azotanowe
W ekosystemach torfowiskowych występuje typowo znacznie niższa dostępność jonów
azotanowych względem amonowych (Hajek i in. 2002). Zawartość jonów azotanowych w glebie
oraz w wodzie gruntowej zasilającej niezaburzone torfowiska jest zazwyczaj niewykrywalna lub
bardzo niska (Boeye i in. 1997; Tiemeyer i Kahle 2014). Po obniżeniu poziomu wody i natlenieniu
wierzchniej warstwy gleby postępuje rozkład torfu, uwalniane są jony amonowe, a część z nich
w procesie nitryfikacji ulega przekształceniu w jony azotanowe (Tiemeyer i Kahle 2014). Ilość
dostępnych jonów azotanowych w glebie wyraźnie wzrasta wraz z intensywnością osuszenia. Na
przykład, na naturalnych torfowiskach niskich w Dolinie Biebrzy odnotowano zawartość 0,1 – 0,2
kg związanego wymiennie N-NO3-/ha, podczas gdy na torfowiskach silnie osuszonych było to
około 30 kg N-NO3-/ha (Venterink i in. 2009). Wysokie stężenie jonów azotanowych
w ekosystemach bagiennych może także wynikać ze spływu nawozów z położonych w pobliżu
terenów użytkowanych rolniczo (Smolders i in. 2006). Po podniesieniu poziomu wód gruntowych
i ograniczeniu dostępu tlenu stężenie jonów azotanowych szybko spada wskutek zatrzymania
nitryfikacji (Tiemeyer i Kahle 2014). Do spadku stężenia jonów azotanowych w torfowiskach
o prawidłowej hydrologii dodatkowo przyczynia się proces denitryfikacji, który zachodzi szybciej
w glebach o dużym uwilgotnieniu (Venterink i in. 2002). Stężenie jonów azotanowych w wodzie
i glebie wykazuje dużą zmienność, zarówno czasową, jak i przestrzenną (Tiemeyer i in. 2007;
Tiemeyer i Kahle 2014). Podniesienie dostępności jonów azotanowych jest bardzo niekorzystnym
zjawiskiem, zwłaszcza na torfowiskach, gdzie rośliny doświadczają niedoborów azotu
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(Rozbrojova i Hajek 2008). W ekosystemach, gdzie produktywność roślin limituje niedobór
fosforu, obecność jonów azotanowych może jednak dawać pewne korzyści, ponieważ
w obecności jonów azotanowych może dochodzić do utleniania Fe2+, co umożliwia wiązanie
fosforu w związkach z Fe3+ i ograniczenie jego dostępności (Smolders i in. 2006).
Podczas prowadzenia badań stwierdziłem dużą zmienność wyników dotyczących
stężenia jonów azotanowych. Występowała jednak tendencja ich wyższego stężenia w miejscach
silniej osuszonych. Odnotowałem także znacznie niższą zawartość dostępnych form azotu
w postaci jonów azotanowych w porównaniu z amonowymi. Niską zawartość jonów
azotanowych w glebie (średnio 0,35 mg N-NO3-/100g) odnotowałem na obszarach wypalonych
najsilniej. Prawdopodobnie wynika to z wysokiego poziomu wód gruntowych, prowadzącego do
powstania warunków beztlenowych w glebie, co zatrzymuje proces nitryfikacji oraz przyspiesza
denitryfikację. Natomiast na obszarach zdominowanych przez roślinność nitrofilną AV, gdzie
poziom wód gruntowych znajdował się głęboko i zachodził proces murszenia torfu,
odnotowałem podwyższoną zawartość jonów azotanowych, zarówno w wodzie jak i w glebie.
Zmierzone przeze mnie zawartości azotanów w wodzie na wszystkich obszarach badawczych
(projekt II) były jednak znacznie niższe w porównaniu z wartościami podawanymi przez
Tiemeyera i in. (2007) dla zmeliorowanego torfowiska niskiego, którzy wykazywali stężenia NNO3- w zakresie 0 - 65 mg/l, z licznymi zawartościami rzędu 10 mg/l i powyżej. W przypadku
badań na Bielach Suchowolskich stwierdziłem w wodzie stężenia w zakresie: 0 – 1,04 mg
N-NO3-/l, przy średnim stężeniu dla wszystkich pomiarów wynoszącym 0,11 mg/l. Porównanie
sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych i niewypalonych wykazało, że obszary niewypalone
charakteryzowały się około trzykrotnie wyższą zawartością jonów azotanowych w glebie.
Wydaje się, że pożar może prowadzić do zmniejszenia dostępności jonów azotanowych
na torfowiskach w dwojaki sposób: poprzez usunięcie warstwy murszu, w której dochodzi do
mineralizacji azotu organicznego, a także poprzez wzrost uwilgotnienia gleby przyczyniający
się do ograniczenia tempa nitryfikacji i przyśpieszenia denitryfikacji.

Jony fosforanowe
Niska dostępność fosforu jest niezwykle ważna dla zachowania bogatych gatunkowo
torfowisk niskich (Wassen i in. 2005). De Mars i in. (1997) podali, że średnie zawartości fosforu
w postaci fosforanów w wodzie biebrzańskich torfowisk wynosiły od 0,022 mg P-PO43- do 0,64
mg P-PO43-/l, przy czym najczęściej wykrywano średnie wartości poniżej 0,05 mg P-PO43-/l.
Również dla torfowisk biebrzańskich Wassen (1995) podawał zawartości fosforanów w wodzie
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na poziomie poniżej 0,01mg/l latem i około 0,04 mg/l zimą. Jabłońska i in. (2011) dla otwartych
torfowisk niskich w Dolinie Rospudy podali średnie zawartości jonów fosforanowych w zakresie
0,04 - 0,16 mg P-PO43-/l. Zak i in. (2010) na niezaburzonych torfowiskach niskich stwierdzili
średnią zawartość P-PO43- w wodzie na poziomie 0,07 mg/l. Na lekko przesuszonych torfowiskach
było to średnio 0,11 mg P-PO43-/l, natomiast na silnie przesuszonych 2,85 mg P-PO43-/l,
z maksymalną wartością aż 15,3 mg P-PO43-/l. Geurts i in. (2008) stwierdzili występowanie
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin głównie na torfowiskach niskich, w których wodzie
odnotowali zawartość P-PO43- na średnim poziomie około 0,01 mg/l. Na torfowiskach, gdzie
rośliny zagrożone nie występowały, stężenie fosforu było ponad ośmiokrotnie niższe. Na
torfowisku Biele Suchowolskie, zarówno na obszarach niewypalonych REF, jak i wypalonych
najsilniej PA odnotowałem relatywnie niskie zawartości jonów fosforanowych i wynosiły one
średnio około 0,01 mg P-PO43-/l. Na pozostałych obszarach wypalonych (SPC, AV, 1965)
zawartości te wynosiły średnio około 0,05 mg P-PO43/l, przez co można uznać, że były w zakresie
typowym dla torfowisk niezburzonych. Jednak nawet niewielki wzrost dostępności fosforu może
prowadzić do niekorzystnych zmian w składzie gatunkowym roślin (Rozbrojova i Hajek 2008).
Fosfor w glebie może tworzyć trudno rozpuszczalne kompleksy z żelazem, glinem,
wapniem lub magnezem (Smithi in. 2001; Smolders i in. 2006). Mimo, że wiązanie fosforu
z żelazem jest silne, to wydaje się, że rośliny mogą pobierać pewne ilości tak związanego fosforu
z gleby (Emsens i in. 2017). Wystąpienie pożaru może mieć wpływ na formę, w jakiej występuje
fosfor. Po pożarze podpowierzchniowym mokradeł na Florydzie stwierdzono wyraźny spadek
zawartości fosforu związanego w związkach organicznych, kilkukrotny wzrost zawartości fosforu
związanego z wapniem i magnezem, podczas gdy zawartość fosforu występującego
w połączeniach z żelazem lub glinem nie zmieniła się. Po pożarze około 90% całkowitego fosforu
w glebie występowało w formie związków wapnia lub magnezu (Smithi in. 2001). Forma w jakiej
występuje fosfor ma istotne znaczenie ze względu na zagrożenie eutrofizacją torfowiska pod
wpływem zmian poziomu wód gruntowych. W przypadku, gdy fosfor wiąże się głównie
z wapniem wydaje się, że potencjał redoks gleby ma małe znaczenie w procesie uwalniania
fosforu. W związku z tym nawet po podniesieniu poziomu wód gruntowych fosfor nie jest
uwalniany do roztworu glebowego (Venterink i in. 2002). Do odmiennej sytuacji dochodzi
w przypadku, gdy fosfor związany jest z żelazem. Związki te są wrażliwe na niską wartość
potencjału redoks i w warunkach zredukowanych dochodzi do uwalniania fosforu (Zak i in.
2008). Z tego powodu torfowiska, na których występuje dużo żelaza i związanego z nim fosforu,
są szczególnie narażone na eutrofizację, a restytucja osuszonych torfowisk bogatych w żelazo
poprzez ponowne nawodnianie prowadzi do rozwoju fitocenoz typowych dla siedlisk
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eutroficznych (Aggenbach i in. 2013). Do wzrostu dostępności fosforu może dojść także
w przypadku zanieczyszczenia torfowiska wodą bogatą w siarczany, zwłaszcza w przypadku jej
długiego stagnowania. W procesie utleniania związków organicznych siarczany mogą
zredukować się do siarczków. Siarczki prowadzą do redukcji Fe3+ do Fe2+, co prowadzi do
powstania FeS lub FeS2. Duża produkcja siarczku żelaza II i pirytu powoduje spadek zawartości
związków zawierających Fe3+ i tym samym liczby dostępnych miejsc umożliwiających wiązanie
jonów fosforanowych. W następstwie tego jony fosforanowe uwalniają się do roztworu
glebowego prowadząc do eutrofizacji torfowiska (Lucassen i in. 2004; Smolders i in. 2006).
Silną korelację pomiędzy zawartością całkowitego fosforu oraz całkowitego żelaza dla
torfowisk niskich znaleźli Emsens i in. (2017). Na Bielach Suchowolskich fosfor w glebie
występował prawdopodobnie głównie w połączeniach z żelazem, na co wskazują wysokie
współczynniki korelacji pomiędzy całkowitymi P i Fe. Dla prób pobieranych w celu weryfikacji
hipotezy 2, współczynnik ten wyniósł 0,78, a dla prób pobranych w celu weryfikacji hipotezy
3 współczynnik korelacji wyniósł 0,72 (p<0,001). Współczynnik korelacji pomiędzy P i Ca był dla
tych prób nieistotny (p=0,51).
Na większości obszarów objętych pożarem (SPC, AV, 1965) odnotowałem kilkukrotnie
podniesioną zawartość łatwo dostępnych form fosforu w porównaniu z obszarami
referencyjnymi. Wzrost ten był widoczny zarówno w wodzie jak i w glebie. Wyższa była tam
także zawartość całkowitego fosforu w glebie. Prawdopodobnie wkrótce po wystąpieniu pożaru
dostępność fosforu była znacznie podniesiona, ponieważ, jak zauważyli Smith i in. (2001)
w wyniku spalania torfu wzrasta ilość łatwo dostępnych form tego pierwiastka. Na Bielach
Suchowolskich zwiększoną dostępność fosforu stwierdziłem jednak, zarówno po ponad 10, jak
i niemal 50 latach od wystąpienia pożaru. Wydaje się mało prawdopodobne, aby zwiększona
dostępność fosforu wynikała tylko z jednorazowego wrzutu łatwo dostępnych form, który miał
miejsce podczas pożaru. Prawdopodobnie musi istnieć dodatkowe źródło, z którego okresowo
lub w sposób ciągły uwalnia się ten pierwiastek. Uważam, że źródłem tym są związki fosforu
z żelazem trójwartościowym. Według Zaka i in. (2010) na powtórnie nawodnionych torfowiskach
bogatych w żelazo stężenie jonów fosforanowych w wodzie może być nawet trzy rzędy wielkości
wyższe w porównaniu z torfowiskami naturalnymi. Przyczyną tego jest uwalnianie fosforu
związanego z żelazem pod wpływem spadku wartości potencjału redoks. W kolejnej pracy Zak
i in. (2014) stwierdzili, że przy braku wynoszenia biomasy roślinnej z tak zeutrofizowanego,
ponownie nawodnionego torfowiska, podwyższona dostępność fosforu będzie występowała
przez dziesięciolecia. Hoek i in. (2004) stwierdzili, że podobny do opisanego powyżej mechanizm
mógł być odpowiedzialny za długotrwale podniesioną dostępność fosforu po przeprowadzeniu
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eksperymentu wykorzystującego nawożenie. Wkrótce po dodaniu nawozu fosfor mógł się
połączyć ze związkami żelaza i glinu, a następnie był powoli z nich uwalniany. Z tego powodu
podniesione zawartości fosforu w glebie były długo widoczne, podczas gdy zawartości azotu
szybko spadły po aplikacji nawozu.
Uważam, że długotrwale zwiększoną dostępność fosforu na obszarach wypalonych,
z wyłączeniem najsilniej wypalonych obszarów PA, można wytłumaczyć tym, że podczas pożaru
podpowierzchniowego doszło do uwolnienia znacznych ilości żelaza i fosforu zakumulowanych
wcześniej

w

torfie.

Podczas

działania

temperatur

panujących

w

trakcie

pożaru

podpowierzchniowego pierwiastki te nie ulotniły się do atmosfery. Możliwe były straty tych
pierwiastków poprzez na przykład wywianie popiołu lub wymycie w głąb gleby, jednak ich
większa część pozostała na miejscu wypaleniska. W warunkach tlenowych, gdy żelazo
występowało w formie utlenionej Fe3+ doszło do związania znacznych ilości fosforu. Pożar
podpowierzchniowy doprowadził do obniżenia poziomu torfowiska i zwiększenia wilgotności
torfu, przynajmniej w miesiącach wiosennych, kiedy to na Bielach Suchowolskich występuje
wysoki poziom wód gruntowych i w konsekwencji zalanie obszarów objętych pożarem (rysunek
22). Wydaje się, że zwiększona wilgotność torfu, wysoki poziom wód gruntowych w miesiącach
wiosennych oraz wyraźne wahania poziomu wód gruntowych na obszarach wypalonych
powodują zmiany potencjału redoks prowadzące do stopniowego uwalniania fosforu
związanego z żelazem. Niestety podczas moich badań nie mierzyłem stężenia jonów
siarczanowych w wodzie, stąd nie mogę ocenić czy po pożarze doszło do wzrostu ich stężenia
i czy mogło być to dodatkową przyczyną powodującą uwalnianie fosforu na obszarach
wypalonych.
Na obszarach niewypalonych REF zawartość całkowitego żelaza i fosforu była istotnie
niższa w stosunku do obszarów wypalonych SPC, AV i 1965, stąd też prawdopodobnie występuje
mniejszy potencjał do uwalniania fosforu pod wpływem warunków zredukowanych. Dodatkowo,
przez to, że pożar nie usunął wierzchniej warstwy torfu, wiosną woda nie stagnuje lub stagnuje
przez krótszy czas, co skutkuje wolniejszym uwalnianiem fosforu ze związków z żelazem.
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Rysunek 22. Wiosenne zalanie występujace na powierzchniach wypalonych. A – powierzchnia P2,
B – powierzchnia P3. Zdjęcia wykonałem 13 maja 2013 roku. Powierzchnia niewypalona P1 nie była w tym
czasie zalana.

Na obszarach wypalonych najsilniej PA, odnotowałem niską zawartość jonów
fosforanowych w wodzie, niską zawartość przyswajalnych form fosforu w glebie oraz wysoką
zawartość całkowitego fosforu w glebie. Niska zawartość fosforu w formach dostępnych dla
roślin na tych obszarach jest nieoczekiwanym zjawiskiem, tym bardziej że na pozostałych
obszarach wypalonych dostępność fosforu była podniesiona. Można by oczekiwać, że
w miejscach, w których doszło do wypalenia gleby o znacznej miąższości i zmineralizowania
dużej ilości fosforu, jego dostępność będzie wysoka. Tak się jednak nie stało, a niską dostępność
fosforu można prawdopodobnie tłumaczyć występowaniem interakcji pomiędzy fosforem
a związkami żelaza, choć o innym mechanizmie niż podany powyżej. W wodzie na obszarach
wypalonych najsilniej występowała najniższa zawartość żelaza rozpuszczonego w wodzie, przy
jednoczesnej najwyższej zawartości całkowitego żelaza w glebie, osiągającej średnio 10%.
W wierzchniej warstwie gleby na tych obszarach powszechnie występowała warstwa
wytrąconego żelaza grubości kilku centymetrów. Duża zawartość żelaza może wynikać ze
wzbogacenia gleby w żelazo znajdujące się w popiele. Mogła ona także powstać poprzez
wytrącanie się żelaza Fe3+ w strefie kontaktu wody gruntowej, w której występują warunki
beztlenowe z wodą zawierającą rozpuszczony tlen atmosferyczny. W takiej sytuacji, w wyniku
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wytrącenia się żelaza dochodzi do bardzo silnego spadku zawartości tego pierwiastka w wodzie
(Riedel i in. 2013). Być może z tej przyczyny w wodzie na powierzchniach PA występowało
najniższe stężenie żelaza w porównaniu z pozostałymi powierzchniami. Występowanie w glebie
znacznych ilości całkowitych żelaza i fosforu oraz wysoki poziom wód gruntowych przez cały rok,
powinny prowadzić do silnego uwalniania fosforu ze związków z żelazem (Aggenbach i in. 2013).
Tak się jednak nie dzieje, prawdopodobnie za sprawą wysokiego stosunku molowego Fe:P
w glebie na obszarach PA. Na pozostałych obszarach stosunek ten wynosił średnio pomiędzy
6,22 a 8,13, natomiast na obszarach wypalonych najsilniej wynosił 14,2. Według Zaka i in. (2010)
uwalnianie fosforu pod wpływem spadku wartości potencjału redoks występuje, kiedy stosunek
molowy całkowitych Fe do P jest mniejszy niż 10. Geurts i in. (2008) również stwierdzili, że przy
stosunku całkowitych Fe:P w glebie wynoszącym poniżej 10 dochodzi do uwalniania fosforu.
Także według Cusella i in. (2013) torfowiska niskie, których gleby charakteryzują się niskim
stosunkiem Fe:P są bardziej narażone na zwiększenie dostępności fosforu w wyniku podniesienia
poziomu wód gruntowych. Możliwe zatem, że to podwyższona zawartość żelaza w glebie
ogranicza uwalnianie fosforu do roztworu glebowego i stąd na najsilniej wypalonych obszarach
nie doszło eutrofizacji. Według Smoldersa i in. (2006) w przypadku występowania dużej ilości
żelaza Fe3+ uwalnianie fosforu w wyniku zalania może zostać przesunięte w czasie. Fosfor
uwolniony z powodu redukcji żelaza do Fe2+ może zostać ponownie związany przez żelazo wciąż
pozostające na 3 stopniu utlenienia. W warunkach zredukowanych, z czasem zawartość Fe3+
będzie się zmniejszać, a ilość miejsc z którymi mógłby związać się fosfor będzie spadać.
W dłuższym czasie, po wyczerpaniu się zasobów żelaza Fe3+, dojdzie do uwolnienia fosforu
i eutrofizacji torfowiska. Możliwe zatem, że niska dostępność fosforu na obszarach wypalonych
najsilniej jest czasowa i w przyszłości będzie wzrastać.

Jony potasowe

Potas jest jednym z głównych pierwiastków biogennych, niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania roślin. Mimo to, badania dotyczące dostępności i obiegu tego pierwiastka na
torfowiskach są znacznie rzadsze w porównaniu z badaniami obiegu azotu i fosforu (Venterink
i in. 2002; Venterink i in. 2009). Głównym źródłem potasu w glebie jest wietrzenie minerałów,
stąd pierwiastek ten dostarczany jest do ekosystemów torfowiskowych głównie z wodami
gruntowymi. Niewielkie ilości potasu mogą być także dostarczane wraz z depozycją
atmosferyczną (Rydin i Jeglum 2006) lub z wodami powodziowymi (Wassen i in. 1990). Potas
występuje w wodzie w postaci jonu, który może słabo wiązać się wymiennie z materią
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organiczną lub cząstkami mineralnymi gleby (Rydin i Jeglum 2006). Jony K+ są mobilne w glebie
ekosystemów torfowiskowych. Odwodnienie torfowiska i związane z tym wahania poziomu wód
gruntowych powodują szybkie wymywanie jonów potasu, co prowadzi do wystąpienia
niedoborów tego pierwiastka dla roślin (Okruszko 1991; De Mars i in. 1996; van Duren i in.
1997). Podniesienie poziomu wód gruntowych na torfowiskach, na których doszło do wypłukania
potasu, nie prowadzi do zwiększenia dostępności tego pierwiastka, ponieważ jego stężenie
w wodach opadowych i gruntowych jest zwykle bardzo niskie (De Mars i in. 1996; van Duren i in.
1997). Także koszenie i usuwanie biomasy roślin zwiększa stopień niedoborów potasu. W wyniku
koszenia spada ilość martwej biomasy roślin, z której może uwalniać się potas. Dodatkowo duże
ilości potasu usuwane są z torfowisk wraz z sianem. W takich warunkach rośliny mogą w krótkim
czasie pobrać większość potasu dostępnego w glebie, czego następstwem jest wystąpienie jego
niedoborów i zmiana limitacji z azotowej lub fosforowej na potasową (De Mars i in. 1996; van
Duren i in. 1997; Venterink i in. 2009). Mimo, że typowym efektem odwodnienia torfowiska jest
powstanie niedoborów potasu (van Duren i in. 1997), to możliwe jest występowanie innego typu
limitacji, nawet na bardzo silnie odwodnionym torfowisku. Venterink i in. (2009) na niekoszonym
torfowisku w Dolinie Biebrzy, odwodnionym od 150 lat i z poziomem wód gruntowych
spadającym latem do około -2 m, stwierdzili limitację produkcji biomasy roślin spowodowaną
niedoborami fosforu. Z kolei na odwodnionym torfowisku, na którym poziom wód gruntowych
latem wynosił -70 cm wykazano niedobory azotu.
Występowanie niedoborów potasu w torfowiskach niskich stwierdzane jest rzadziej niż
niedobory azotu lub fosforu i związane są przede wszystkim z osuszeniem torfowisk (Verhoeven
i in. 1996). Wśród 274 przebadanych przez Wassena i in. (2005) ekosystemów mokradłowych
tylko na 11 z nich potas był pierwiastkiem limitującym produkcję biomasy roślinnej. Emsens i in.
(2017) stwierdzili występowanie niedoborów potasu w 1 z 49 poletek badawczych
zlokalizowanych na torfowiskach niskich. Niedobory potasu nie wydają się być niezbędne do
występowania rzadkich gatunków roślin, tak jak jest to w przypadku azotu i fosforu. Venterink
i in. (2003) nie stwierdzili występowania zagrożonych gatunków roślin występujących wyłącznie
na torfowiskach ubogich w potas. Dla porównania stwierdzili oni 28 rzadkich gatunków roślin
występujących tylko lub głównie na torfowiskach, gdzie limitujący był niedobór fosforu.
Jako makroelement, potas niezbędny jest w wielu procesach fizjologicznych roślin na
przykład osmoregulacji, aktywacji enzymów, fotosyntezie, w reakcjach odporności na stresy.
Typowym skutkiem niedoboru potasu w roślinach jest zaburzenie procesu fotosyntezy,
objawiające się powstawaniem reaktywnych form tlenu i prowadzące do zniszczenia chlorofilu
i błon komórkowych. W konsekwencji pojawiają się chlorozy i nekrotyczne plamy na liściach,
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a rośliny wykazują spowolnione tempo wzrostu (Marschner 2011). Takie typowe objawy
niedoboru potasu obserwowałem w przypadku wierzb występujących na obszarach
niewypalonych (rysunek 20). Liście wierzb szarych były jasne, miały niższą zawartość chlorofilu
w stosunku do wierzb występujących na sąsiednich obszarach wypalonych, posiadały także
nekrotyczne plamy. Dodatkowo charakteryzowały się niskim tempem wzrostu, ich wysokość nie
przekraczała zwykle 0,5 metra, podczas gdy wierzby występujące na obszarach wypalonych
miały około 4 metry wysokości. Rośliny zielne wykazywały podobne, typowe dla niedoborów
potasu uszkodzenia liści.
Pojawienie się niedoborów potasu związane jest głównie z silnym odwodnieniem
torfowisk prowadzącym do wypłukania potasu (Okruszko 1991; De Mars i in. 1996).
Występowanie niedoborów potasu na Bielach Suchowolskich, stwierdzone przeze mnie podczas
realizacji projektu III jest zatem prawdopodobnie efektem odwodnienia torfowiska. Jednak na
większości obszaru Bieli Suchowolskich nie doszło do bardzo silnego odwodnienia. Stelmaszczyk i
in. (2015) podają, że poziom wód gruntowych na nieodwodnionych, naturalnych torfowiskach
niskich nad Biebrzą zwykle znajduje się w pobliżu powierzchni torfowiska, jednak wskazali oni
także minimalne wartości 71 cm poniżej poziomu gruntu, przy średniej rocznej wartości – 26 cm.
De Mars i in. (1997) notowali na niezaburzonych torfowiskach biebrzańskich amplitudę poziomu
wód gruntowych na poziomie nawet 86 cm pomiędzy suchymi i wilgotnymi latami, przy
maksymalnych spadkach poziomu wód gruntowych na ponad 50 cm poniżej powierzchni
torfowiska. Moje pomiary wykazały, że poziom wód gruntowych na powierzchni niewypalonej P1
był obniżony podczas suchego roku 2012 i wynosił w okresie wegetacyjnym średnio -37,4 cm.
Natomiast w bardziej wilgotnym roku 2013 średnia głębokość wód gruntowych wyniosła -20,2
cm, a w roku 2008 -21,8 cm. Były to więc nieznacznie niższe od wartości typowych dla
niezaburzonych torfowisk (Stelmaszczyk i in. 2015) i odpowiadały typowym poziomom
notowanym na fen meadows (Hoek i in. 2004; Klimkowska, Kotowski, i in. 2010). Według
Chrzanowskiego (2004) na większości obszaru Bieli Suchowolskich gleby organiczne znajdowały
się w fazie akumulacji. W związku z tym poziom wód gruntowych musiał znajdować się na tyle
blisko powierzchni torfowiska, aby umożliwić przyrost miąższości złoża torfowego. Uważam
zatem, że pojawienie się niedoborów potasu na obszarach wypalonych wynika raczej
z długotrwałości odwodnienia, niż jego dużej intensywności. Możliwe także, że występowanie
niedoborów potasu na obszarach niewypalonych stało się silniejsze po wystąpieniu pożaru.
Wiadomo, że po wypaleniu podpowierzchniowym może dojść do odpływu wody z wyżej
położonych obszarów niewypalonych (Watts i in. 2015). Stąd niewykluczone, że wypalenie
znacznych obszarów Bieli Suchowolskich wpłynęło niekorzystnie na hydrologię obszarów
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niewypalonych, przyczyniło się do przyspieszonego murszenia torfu, a także powstania
wyraźniejszych niedoborów potasu. Hipotezę taką może potwierdzać szybki spadek udziału
roślin torfowiskowych na obszarach niewypalonych. Podczas gdy w 2004 roku ich pokrycie było
na poziomie 58% to w roku 2008 ich udział spadł do 31% a w roku 2012 do zaledwie 11%.
Na torfowiskach niskich nad Biebrzą, De Mars i in. (1997) odnotowali średnie stężenia
potasu w wodzie w zakresie od 0,55 mg K/l do 3,8 mg/l, natomiast Wassen (1995) wykazał
stężenia w zakresie 0,4-0,5 mg K/l. Na niezaburzonym, otwartym torfowisku niskim nad Rospudą
Jabłońska i in. (2011) odnotowali stężenie potasu w wodzie również na średnim poziomie 0,4 –
0,5 mg K/l. Na niewypalonym obszarze referencyjnym REF stwierdziłem średnio 0,44 mg K/l,
można więc uznać, że jest to wartość typowa dla torfowisk niskich. Na pozostałych
powierzchniach stężenie potasu w wodzie było większe i średnio wynosiło od 0,69 mg K/l do 0,94
mg K/l. Wyniki analizy zawartości potasu w glebie nie wykazywały na występowanie niedoborów
potasu na obszarach niewypalonych. Podczas realizacji projektu II, tematu badawczego
2, odnotowałem najwyższą zawartość związanego wymiennie potasu w glebie na niewypalonych
obszarach referencyjnych. Również porównanie chemizmu gleby z sąsiadujących ze sobą
obszarów wypalonych i niewypalonych wskazały, że łatwo dostępnego potasu jest więcej
w miejscach nieobjętych pożarem. Co więcej, w wierzchniej, zmurszałej warstwie gleby na
obszarze niewypalonym (projekt II, temat badawczy 1) odnotowałem trzykrotnie większą
zawartość związanego wymiennie potasu niż w głębiej położonych warstwach gleby. Także brak
różnic w zawartości całkowitego potasu w glebie między badanymi obszarami (projekt II: tematy
badawcze 2 i 3) sugeruje, że na obszarach niewypalonych nie doszło do wymycia tego
pierwiastka. Na obszarach niewypalonych REF odnotowałem całkowitą zawartość potasu na
poziomie około 0,16%, w pozostałych obszarach były to wartości w zakresie 0,17% - 0,25%,
różnica nie była jednak istotna. Dla porównania, na torfowisku niskim, gdzie potas nie był
pierwiastkiem limitującym van Duren i in. (1997) stwierdzili całkowitą zawartość tego
pierwiastka w glebie na poziomie około 0,2%. Na obszarach przesuszonych, gdzie występował
silny niedobór potasu, jego całkowita zawartość wynosiła jedynie 0,036%, co wyraźnie wskazuje
na zubożenie gleby w potas. Według Sundströma i in. (2000) na odwodnionych torfowiskach
zawartość całkowitego potasu w glebie wynosiła 25 - 40% zawartości występującej na
torfowiskach naturalnych.
Stosunki stechiometryczne N:K i K:P w biomasie liści wyraźnie wskazują na
występowanie niedoborów potasu na obszarach niewypalonych REF, podczas gdy wyniki analiz
chemicznych gleby takich niedoborów nie sugerują. Podobnie sprzeczne wyniki uzyskane
podczas badań torfowisk biebrzańskich zaprezentowali Venterink i in. (2009). W porównaniu
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z torfowiskiem niezaburzonym, odnotowali oni podobną lub wyższą zawartość związanego
wymiennie potasu w glebie torfowiska z bardzo wyraźnymi niedoborami potasu dla roślin.
Pomiaru zawartości związanego wymiennie potasu dokonałem w wyciągu 1M octanu
amonu. Jest to standardowy wyciąg do badania zawartości kationów związanych wymiennie
w glebie, uważanych za dostępne dla roślin (Ostrowska i in. 1991). Po uzyskaniu powyższych
wyników stwierdziłem, że być może 1M roztwór octanu amonu jest zbyt silnym roztworem
ekstrakcyjnym i spowodował uwalnianie się z gleby jonów potasu, które w rzeczywistości nie
byłyby dostępne dla roślin. Powtórzyłem analizę części prób gleby używając wody destylowanej
zamiast roztworu octanu amonu. Uzyskane wyniki były niższe, jednak wciąż wskazywały, że
w glebie pobranej z miejsc niewypalonych było istotnie więcej potasu. Rozbieżność między
wynikami pomiarów zawartości potasu w glebie, wskazującymi na jego wysoką zawartość na
obszarach niewypalonych, a pomiarami stosunków N:K i K:P w liściach wierzb wskazującymi na
silny niedobór potasu jest trudna do wytłumaczenia. Prawdopodobnie laboratoryjne pomiary
zawartości potasu w glebie nie odzwierciedlają faktycznej ilości tego pierwiastka dostępnego dla
roślin.
Na podstawie uzyskanych przeze mnie danych można stwierdzić, że pożar
podpowierzchniowy zwiększa dostępność potasu. Wzrost ten widoczny jest jednak tylko
w granicach obszaru objętego przez pożar, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie
wypaleniska mogą występować wyraźne niedobory potasu. Wzrost dostępności potasu może
wynikać z jego mineralizacji i uwalniania z biomasy roślin oraz glebowej materii organicznej
podczas działania wysokiej temperatury. Dodatkowo pożar podpowierzchniowy usuwa warstwę
murszu, typowo zubożałą w potas i odsłania lepiej zachowane, głębsze pokłady torfu. Wzrost
uwilgotnienia torfu będący efektem pożaru ogranicza proces murszenia, który sprzyja
wymywaniu potasu i spadkowi jego dostępności.

5.2.3. Długotrwałość zmian właściwości chemicznych gleby torfowisk niskich
objętych pożarem

Nie wiadomo, jakie były właściwości chemiczne wody i gleby wkrótce po wygaśnięciu
pożaru. Można jednak założyć, że zmiany chemizmu gleby spowodowane pożarem były
najbardziej wyraźne tuż po jego wystąpieniu, a następnie wraz z upływem czasu ulegały one
zmniejszeniu. Kania i in. (2006) odnotowali w 2 lata po pożarze dwukrotnie wyższą gęstość gleby
na obszarach wypalonych w stosunku do obszarów niewypalonych. W moim badaniu, w 2013
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roku, nie stwierdziłem występowania istotnych różnic gęstości gleby pomiędzy obszarami
wypalonymi i niewypalonymi (projekt II, temat badawczy 1), była ona jednak o około 60% wyższa
od typowej gęstości nierozłożonej gleby występującej na torfowiskach niskich, wynoszącej około
0,15 g/cm3 (Wassen i Olde Venterink 2006). Popielność wierzchniej warstwy gleby w 2 lata po
pożarze zmierzona przez Kanię i in. (2006) wynosiła pomiędzy 26% a 84,9%, ze średnią wartością
57%. Podczas moich badań średnia popielność prób gleby pobranych z obszarów wypalonych
w 2002 roku wynosiła 34,5%. Wyłączając z tego wyniki z obszarów wypalonych najsilniej PA,
silnie wzbogaconych w żelazo, średnia popielność wyniosła 28,5%. Doszło zatem do spadku
popielności i tym samym wzrostu zawartości materii organicznej w glebie. Wzrost zawartości
węgla na obszarze wypalonym wraz z upływem czasu Dikici i Yilmaz (2006) tłumaczyli
postępującym gromadzeniem się materii organicznej na obszarze wypaleniska. Dodatkowo
żelazo Fe3+ wykazuje duże powinowactwo do rozpuszczonej materii organicznej, przez co
w miejscach występowania warstwy żelaza gromadzi się węgiel organiczny (Riedel i in. 2013).
Mimo spadku popielności torfu na wypalonych obszarach Bieli Suchowolskich, była ona wyraźnie
wyższa od 18%, wartości podanej przez Wassena i Olde Venterinka (2006) jako typowej dla
niezaburzonych torfowisk niskich nad Biebrzą. Na podstawie wyników Mętrak i in. (2006) wydaje
się, że popielność torfu wzrosła na obszarach niewypalonych. W glebie pobranej w 2004 roku na
obszarach niewypalonych wyżej wspomnieni autorzy odnotowali popielność gleby o wartościach
od 14% do 27,6%, przy czym zdecydowana większość wyników była poniżej 20%. W moich
badaniach średnia popielność gleby obszarów niewypalonych wyniosła 24%. Wzrost popielności
wynika prawdopodobnie z postępującego murszenia torfu.
Wraz z upływem czasu wzrosła także zawartość całkowitego azotu w glebie. Kania i in.
(2006) w glebie z obszarów wypalonych wykazali zawartość całkowitego azotu poniżej 1%,
podczas gdy w 2014 roku nawet na najsilniej wypalonej powierzchni PA odnotowałem zawartość
azotu na średnim poziomie 1,75%, a w pozostałych obszarach wypalonych w 2002 roku były to
wartości około 2,7 - 3%. Porównując inne dane dotyczące Bieli Suchowolskich (Mętrak i in. 2006;
Mętrak i in. 2008) widać, że także różnice w pH gleby między obszarami wypalonymi
i nieobjętymi pożarem były bardziej wyraźne w 2 latach po pożarze niż po ponad dekadzie od
jego wystąpienia. Różnice te nie są jednak tak wyraźne, jak w przypadku popielności i zawartości
całkowitego azotu.
Pomimo stopniowych zmian właściwości chemicznych gleby wraz z upływającym czasem,
wpływ pożaru podpowierzchniowego na warunki bytowania roślin na torfowisku Biele
Suchowolskie wydaje się być długotrwały. Wskazują na to porównania właściwości wody oraz
gleby pomiędzy obszarami referencyjnymi a wypalonymi w 1965 roku. Szczególnie istotna
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wydaje się być długotrwale podniesiona dostępność fosforu, zarówno w wodzie jak i w glebie.
Do wyników tych należy podchodzić z pewną ostrożnością, ponieważ wykazane różnice mogą
wynikać na przykład z różnic położenia obszarów wypalonych w 1965 roku (zewnętrzne części
torfowiska) oraz obszarów referencyjnych (centralne części). Dodatkowo część różnic mogła
wynikać z długotrwałej obecności drzew na obszarach wypalonych w 1965 roku, które mogły
wpłynąć na poziom wód gruntowych czy też na właściwości chemiczne gleby poprzez
dostarczanie łatwo rozkładalnych liści do ściółki. Mimo tych wątpliwości można stwierdzić, że po
niemal 50 latach od wystąpienia pożaru, na obszarach wypalonych nie doszło do regeneracji
roślin typowych dla warunków niskiej dostępności pierwiastków biogennych. Występujące
zbiorowiska roślinne były charakterystyczne dla siedlisk eutroficznych, a wyniki analiz
chemicznych wody i gleby były bardziej zbliżone do wyników uzyskanych z obszarów wypalonych
w 2002 roku niż do obszarów referencyjnych.

5.3.

Wpływ pożaru na występowanie niedoborów pierwiastków

biogennych,

niezbędnych

do

prawidłowego

funkcjonowania

niskoproduktywnych torfowisk niskich.
Zawartość pierwiastków biogennych w glebie i wodzie nie zawsze dobrze odzwierciedla
ich dostępność dla roślin (van Duren i Pegtel 2000). Na przykład odnotowano niską zawartość
fosforu w biomasie roślin, pomimo wysokiej zawartości całkowitego P w glebie bogatych w wapń
torfowisk karpackich (Rozbrojova i Hajek 2008). Dlatego jedną z metod zweryfikowania, który
pierwiastek ogranicza produkcję pierwotną biomasy roślin jest eksperyment, polegający na
dostarczeniu do poletka badawczego jednego lub kilku pierwiastków biogennych i sprawdzenie
ich wpływu na podniesienie produkcji biomasy roślinnej. W przypadku dodania pierwiastka lub
pierwiastków, które występują w niedoborze, produktywność roślin powinna wzrosnąć (Boeye
i in. 1997; van Duren i Pegtel 2000). Badanie to ma jednak swoje wady, ponieważ jest
czasochłonne i trudno jest zbadać wiele lokalizacji jednocześnie. Dodatek nawozu zagraża
funkcjonowaniu zagrożonych ekosystemów torfowiskowych (Rozbrojova i Hajek 2008) i może
długotrwale zmieniać skład gatunkowy roślin (Hoek i in. 2004). Dodatkowo zarządzający
obszarami chronionymi często nie wydają zgody na prowadzenie tego typu badań (van Duren
i Pegtel 2000).
Zmiany stosunków stechiometrycznych N:P:K w biomasie roślin, jako efekt niedoborów
pierwiastków biogennych w glebie, są często opisywane w literaturze przedmiotu. I tak, według
Koerselmana i Meulemana (1996) stosunek N:P poniżej 14 wskazuje na niedobory azotu,
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powyżej 16 na niedobory fosforu. Wartości pomiędzy 14 a 16 oznaczają brak limitacji lub
kolimitację. W pracach Venterinka i in. (2003) oraz Venterinka i in. (2009) stwierdzono
występowanie niedoboru azotu przy stosunku N:P poniżej 14,5 oraz poniżej 2,1 dla stosunku
N:K. Występowanie (ko)-limitacji fosforem stwierdzono przy stosunku N:P powyżej 14,5 oraz K:P
powyżej 3,4. W przypadku potasu (ko)-limitację stwierdzono przy stosunku N:K powyżej 2,1 a dla
K:P poniżej 3,4. Wassen i in. (2005) stwierdzili niedobory azotu przy stosunku N:P poniżej 13,5,
a fosforu przy wartości tego stosunku powyżej 16. Wartości pomiędzy 13,5 a 16 oznaczały brak
limitacji lub limitację przez oba pierwiastki jednocześnie. Wartości graniczne dla stosunków N:K
i K:P wyniosły odpowiednio 2,1 i 3,4. We wcześniejszej pracy Wassen i in. (1995) podali krytyczne
wartości N:P poniżej 14 oznaczające niedobory azotu, natomiast wartość stosunku ponad 20
oznaczała niedobory fosforu. Zawartość azotu w biomasie poniżej 1,3% - 1,4% wskazuje na
niedobór tego pierwiastka. W przypadku fosforu stwierdzano jego niedobory przy zawartości
poniżej 0,07%, a dla potasu - przy zawartości poniżej 0,8% (Wassen i in. 1995).
W przypadku stosowania stosunków zawartości pierwiastków biogennych w biomasie do
oceny typu limitacji, trzeba mieć na uwadze, że zostały one wyznaczone dla biomasy zbieranej na
poziomie zbiorowiska roślinnego, dla zbiorowisk roślin torfowiskowych zdominowanych przez
rośliny zielne (Koerselman i Meuleman 1996) i mogą nie wskazywać dobrze niedoborów
w pojedynczych gatunkach roślin, w tym w krzewach. W liściach wierzb szarych pobranych na
Bielach Suchowolskich średni stosunek N:P wynosił poniżej 11, co według podanych wyżej
wartości granicznych oznacza występowanie niedoborów azotu. Jednak dla wszystkich
pobranych prób liści, z wyjątkiem czterech, zawartości azotu wynosiły ponad 1,4%, przy średniej
zawartości azotu na poziomie 2%. Co więcej, stosunek N:P w skarłowaciałych, chlorotycznych
liściach wierzb rosnących na obszarach niewypalonych nie różnił się istotnie od tego
stwierdzonego w ciemnozielonych liściach wierzb występujących na obszarach SPC i AV.
W związku z tym, wydaje się to nieprawdopodobne, aby występowanie niedoborów azotu było
przyczyną zaburzonego wzrostu wierzb na obszarach niewypalonych. Niedobory azotu mogą
natomiast występować na obszarach wypalonych najsilniej PA, gdzie odnotowałem stosunek N:P
w liściach wierzb na średnim poziomie 8,58, różniący się istotnie od wartości zmierzonych na
pozostałych obszarach wypalonych w 2002 roku (pomiędzy 10,5 a 10,9). Średnie zawartości
fosforu w liściach mieściły się w zakresie 0,17 - 0,22%, były zatem znacznie wyższe od wartości
granicznej podanej przez Wassena i in. (1995), co oznacza, że także ten pierwiastek raczej nie
występował w niedoborze. Podobnie jak w przypadku zawartości azotu, nie występowały
wyraźne różnice w zawartości fosforu między skarłowaciałymi wierzbami, a tymi o bujnym
wzroście. Na obszarach niewypalonych REF odnotowałem za to występowanie wyraźnych
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niedoborów potasu. Wskazują na to stosunki N:K (5,05) oraz K:P (2,2) istotnie różniące się od
wartości stosunków stwierdzonych na pozostałych obszarach badawczych. Dodatkowo średnia
zawartość potasu w liściach wierzb pobranych z powierzchni niewypalonych (0,35%) wskazuje na
silny niedobór tego pierwiastka. Dla porównania, w zbiorowiskach roślin torfowiskowych,
w których nie występowały niedobory potasu stwierdzono jego zawartość na średnim poziomie
około 1,15% (Wassen i in. 1995). Pewne niedobory potasu mogły występować także na
obszarach AV, gdzie zawartość potasu w liściach wierzb wynosiła średnio 0,66%, a stosunek N:K
3,58. Stosunki zawartości pierwiastków biogennych wskazują także na możliwość występowania
pewnych niedoborów fosforu na obszarach wypalonych najsilniej PA (K:P = 4,38) i wypalonych
w 1965 roku (4,65), jednak nie są one zgodne z granicznymi procentowymi wartościami
podanymi przez Wassena i in. (1995). Trudno zatem stwierdzić, czy niedobory te faktycznie
występują.
Typ pierwiastkowej limitacji produkcji biomasy w jednym gatunku rośliny może nie
odpowiadać typowi limitacji na poziomie całego zbiorowiska (Gusewell 2004; Øien 2004).
Z drugiej strony Wassen i in. (1995) stwierdzili, że pomiary stosunków zawartości pierwiastków
biogennych w biomasie pojedynczych gatunków roślin pokazywały podobne tendencje do
wyników uzyskanych dla całego zbiorowiska. Żeby zweryfikować, czy stwierdzony przeze mnie
typ pierwiastkowej limitacji produkcji biomasy roślinnej stwierdzony w wierzbach szarych
odpowiada temu na poziomie zbiorowiska, zmierzyłem stosunki zawartości N, P i K w biomasie
zebranej na potrzeby realizacji projektu I. Nadziemna biomasa roślin była zbierana z obszarów
niewypalonych oraz sąsiednich obszarów wypalonych, na których 3 lata wcześniej usunąłem
wierzby szare i gdzie doszło do wykształcenia się fitocenoz typowych dla wilgotnych łąk
i szuwarów. Przy interpretacji uzyskanych wyników należy jednak zachować ostrożność,
ponieważ pobrałem tylko 6 prób biomasy, tylko z obszaru gdzie pożar miał charakter mozaikowy.
Wyniki mogą nie być zatem reprezentatywne dla całego torfowiska. Na obszarach
niewypalonych zarówno stosunki N:K (5,7) i K:P (1,5), jak i procentowa zawartość potasu
w biomasie (0,3%) potwierdzają występowanie niedoborów tego pierwiastka. Natomiast
w biomasie pobranej z obszarów wypalonych wyniki są odmienne. Wartość N:P (6,8) wyraźnie
wskazuje na niedobory azotu. Zawartość azotu na poziomie 1,4% sugeruje, że pewne niedobory
faktycznie mogły występować. Stosunki N:K (2,2) oraz K:P (3,1) są bliskie wartościom granicznym
podawanym w literaturze i nie wskazują na żaden typ limitacji lub na występowanie kolimitacji.
Niewykluczone były także pewne niedobory potasu, gdyż jego zawartość w biomasie wynosiła
średnio 0,6%. Możliwość występowania niedoborów azotu potwierdzają wyniki uzyskane
podczas realizacji projektu II, tematu 1, gdzie stwierdziłem, że obszary wypalone
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charakteryzowały się obniżoną zawartością przyswajalnych form azotu. Nawet w przypadku
występowania niedoborów azotu na obszarach wypalonych, nie były one na tyle silne, aby
powstrzymać ekspansję wierzb na obszar wypaleniska, a także regenerację wierzb na obszarach,
z których je usunąłem.
Niska produktywność biomasy roślinnej jest niezbędna do występowania słabych
konkurencyjnie i w dużej części zagrożonych gatunków torfowiskowych. Jednak nawet niska
produktywność i duża intensywność światła mogą nie być wystarczające do ich występowania.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na skład gatunkowy fitocenoz mogą być warunki
hydrologiczne, dostępność pierwiastków biogennych, intensywność występujących zaburzeń czy
też dostępność nasion (Schrautzer i Jensen 2006). Produktywność roślin na obszarach
niewypalonych, zlokalizowanych na obszarach o wypaleniu mozaikowym, wynosiła średnio 217
g/m2 (tabela 10). Jest to niska wartość, zapewniająca duży dostęp światła nawet dla roślin
o małej wysokości i jest uznawana za sprzyjającą występowaniu rzadkich gatunków roślin
(Kotowski i van Diggelen 2004; Schrautzer i Jensen 2006). Mimo niskiej produktywności typowe
gatunki torfowiskowe występowały tam rzadko, dominowały gatunki łąkowe. Prawdopodobną
przyczyną takiej sytuacji były silne niedobory potasu, które pojawiły się wskutek odwodnienia
torfowiska i doprowadziły do wycofywania się gatunków torfowiskowych.

5.4.

Aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników badań.

Pożar jako potencjalne narzędzie restytucji zdegradowanych torfowisk niskich
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby jest jedną z metod ochrony zdegradowanych,
osuszonych torfowisk. Ma ono na celu poprawę warunków hydrologicznych, ograniczenie
dostępności pierwiastków biogennych oraz eliminację niepożądanych gatunków roślin i ich
nasion w glebie. Ma to stwarzać dogodne warunki do powrotu fitocenoz torfowiskowych
(Klimkowska, Kotowski, i in. 2010). Na większą skalę działanie to jest praktykowane w USA na
bagnach Everglades. Na obszarach użytkowanych niegdyś rolniczo doszło do wzbogacenia gleby
torfowej w pierwiastki biogenne oraz dominacji niepożądanych gatunków roślin. Usunięcie gleby
torfowej, aż do poziomu podłoża mineralnego wydaje się być skutecznym sposobem ochrony
tych torfowisk i skutkuje powrotem typowych gatunków roślin. Już po 16 latach od usunięcia
wierzchniej warstwy gleby stwierdzono wystąpienie limitacji produkcji biomasy roślinnej
spowodowanej niedoborami azotu i fosforu, a zawartości całkowitego węgla i azotu były bliskie
wartościom odnotowanym na powierzchniach referencyjnych (Inglett i Inglett 2013).
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Skuteczność usuwania wierzchniej warstwy gleby stwierdzono także na europejskich
torfowiskach. Skutkuje ono obniżeniem ryzyka wystąpienia eutrofizacji w wyniku podniesienia
poziomu wód gruntowych, o 99% zmniejsza emisję metanu, zapobiega zakwitom glonów oraz
powstawaniu monokultur szybko rosnących gatunków roślin, a także stwarza warunki
sprzyjające rozwojowi torfowców (Harpenslager i in. 2015). Badania prowadzone na silnie
odwodnionym Bagnie Całowanie wykazały, że usunięcie wierzchniej warstwy gleby doprowadziło
do zbliżenia powierzchni torfowiska do poziomu wód gruntowych, spadku zawartości
całkowitego fosforu i jonów azotanowych w glebie oraz stworzyło odpowiednie warunki
siedliskowe do kolonizacji przez gatunki torfowiskowe. W celu umożliwienia osiedlenia się
gatunków torfowiskowych konieczne było jednak dostarczenie ich nasion oraz regularne
koszenie torfowiska (Klimkowska, Kotowski, i in. 2010). Mimo licznych pozytywnych efektów,
wadami usuwania wierzchniej warstwy gleby ograniczającymi jego częstsze stosowanie są
wysokie koszty i problemy z zagospodarowaniem usuniętego torfu (Klimkowska, Van Diggelen,
i in. 2010; Klimkowska, Kotowski, i in. 2010).
Celowe, mechaniczne usuwanie wierzchniej warstwy gleby oraz jej wypalenie podczas
pożaru podpowierzchniowego w pewnym stopniu przynoszą zbliżone efekty. Oba działania
usuwają najbardziej zdegradowaną warstwę torfu i odsłaniają starsze jego pokłady
charakteryzujące się mniejszą żyznością. Dodatkowo usuwają glebowy bank nasion zawierający
nasiona gatunków niepożądanych. Podczas moich badań stwierdziłem, że przy odpowiednio
głębokim wypaleniu dochodzi także do znacznego podniesienia poziomu wód gruntowych - do
poziomu zbliżonego do spotykanego na naturalnych torfowiskach. Z wcześniejszych badań na
obszarze Bieli Suchowolskich wynika, że pożar usunął nadziemną biomasę roślin oraz glebowy
bank nasion. Chociaż przy płytkim wypaleniu torfu prawdopodobnie mogły przetrwać żywe
korzenie, z których możliwa była regeneracja roślin, to głębsze wypalenie spowodowało ich
całkowitą śmiertelność (Kania i in. 2006). Z drugiej strony, podczas usuwania gleby zabierane są
związane z nią pierwiastki biogenne (Inglett i Inglett 2013), natomiast podczas pożaru znaczna
ich część, z wyłączeniem azotu, pozostaje w popiele na wypalenisku (Neary i in. 1999; Bodí i in.
2014). Dla roślinności torfowiskowej wymagającej niskiej zawartości pierwiastków biogennych
zwiększenie ich dostępności jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym (Rozbrojova i Hajek 2008).
Z moich badań wynika, że na większości obszaru wypalonego w 2002 roku korzystne efekty
usunięcia wierzchniej warstwy gleby przez pożar zostały zniwelowane przez wzrost żyzności
torfowiska, co w konsekwencji doprowadziło do ekspansji zarośli wierzbowych. Natomiast
w miejscach wypalonych najsilniej doszło do odmiennej sytuacji, gdzie mimo uwolnienia dużej
ilości fosforu pozostał on głównie w formie niedostępnej dla roślin. Warunki siedliskowe
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prawdopodobnie z czasem zaczęły sprzyjać tam regeneracji roślinności torfowiskowej, o czym
świadczy pojawienie się gatunków charakterystycznych dla klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
Na badanym torfowisku, w miejscach najsilniej wypalonych pożar doprowadził do
efektów, do których dąży się przy usuwaniu wierzchniej warstwy gleby tj. wzrostu uwilgotnienia
i spadku dostępności pierwiastków biogennych. Jednocześnie stało się to z pominięciem
największych wad związanych z mechanicznym usuwaniem gleby: wysokich kosztów
i problemów z zagospodarowaniem zebranej gleby. Potencjalnie kontrolowane pożary
skutkujące wypaleniem murszu mogłoby służyć jako narzędzie do restytucji osuszonych
torfowisk. Takie rozwiązanie miałoby jednak szereg wad. Na przykład niemożliwa jest kontrola
głębokości wypalenia. Stwierdziłem, że pozytywne efekty pożaru wystąpiły na Bielach
Suchowolskich jedynie przy wypaleniu do poziomu wód gruntowych, natomiast przy zbyt małym
ubytku gleby doszło do eutrofizacji torfowiska i dominacji roślin ekspansywnych. Przy osiągnięciu
głębokości wypalenia niższej niż wymagana może zatem dojść do pogorszenia stanu torfowiska
zamiast jego poprawy. Również kontrolowanie zasięgu pożaru jest trudne i istnieje ryzyko
rozprzestrzenienia się pożaru na obszary przyległe. Dodatkowo podczas pożaru gleby organicznej
dochodzi do znacznej emisji CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery (Konovalov i in. 2011;
Shaposhnikov i in. 2014). Kolejną wadą jest mineralizacja fosforu związanego z glebą. Choć
w miejscach wypalonych najsilniej stwierdzona przeze mnie dostępność tego pierwiastka była
niewielka, to jego całkowita zawartość była znacznie wyższa niż na obszarach niewypalonych.
Obecność znacznych ilości całkowitego fosforu w glebie stwarza ryzyko, że w przypadku zmian
warunków siedliskowych może dojść do jego uwalniania, eutrofizacji gleby i utraty pozytywnych
efektów wypalenia. Przykładem takiej zmiany może być wystąpienie dużego wahania poziomu
wód gruntowych, które według Jabłońskiej i in. (2014) skutkuje zmianami potencjału redoks
i uwalnianiem fosforu z gleby. Po usunięciu wierzchniej warstwy gleby niezbędne jest
dostarczenie nasion pożądanych gatunków roślin i regularne koszenie (Klimkowska, Kotowski,
i in. 2010). Prawdopodobnie po pożarze również należy stosować podobne zabiegi w celu
osiągnięcia powrotu roślin torfowiskowych, a to związane jest wysokimi kosztami. Wydaje się
zatem, że ewentualne stosowanie pożaru podpowierzchniowego w celu restytucji osuszonych
torfowisk może nie przynieść spodziewanych rezultatów, a potencjalne pozytywne efekty
wypalenia wierzchniej warstwy gleby organicznej nie rekompensują zagrożeń i kosztów
związanych z jego użyciem.
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Odtwarzanie torfowisk niskich objętych pożarem

Pełna

restytucja

zaburzonych

torfowisk

niskich

skutkująca

powrotem

niskoproduktywnych, bogatych gatunkowo zbiorowisk roślinnych jest mało prawdopodobna.
Tym bardziej samoistna regeneracja tych ekosystemów wydaje się być niemożliwa
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hydrologiczne. Do osiągnięcia celów restytucji torfowisk oprócz podniesienia poziomu wód
gruntowych konieczne jest także właściwe użytkowanie torfowiska i zapewnienie dostępności
nasion gatunków docelowych (Klimkowska, van Diggelen, i in. 2010). Po wystąpieniu pożaru
w 2002 roku na obszarze Biela Suchowolskiego, aż do roku 2015 nie prowadzono zabiegów
mających na celu restytucję lub ochronę czynną torfowiska, a sukcesja roślinności przebiegała
bez ingerencji człowieka. Podczas prowadzenia badań na obszarach objętych pożarem nie
stwierdziłem samoistnej regeneracji zbiorowisk torfowiskowych, niezależnie od stopnia
wypalenia gleby. Tylko lokalnie, na obszarach najsilniej wypalonych mogły stworzyć się warunki
siedliskowe sprzyjające wykształceniu się zbiorowisk niskoproduktywnych torfowiskowych lub
chociaż pojawieniu się pojedynczych gatunków typowych dla torfowisk niskich. Wiadomo, że
spalanie materii organicznej prowadzi do wzbogacania gleby fosfor (Smithi in. 2001; Bodí i in.
2014) i nawet niewielkie zwiększenie dostępności pierwiastków biogennych może spowodować
zanik rzadkich gatunków roślin i rozwój silniejszych konkurencyjnie generalistów (Rozbrojova
i Hajek 2008). Wydaje się, że pozostawienie wypalonego podpowierzchniowo torfowiska
niskiego do naturalnej sukcesji wtórnej nie jest właściwym postępowaniem i po wystąpieniu
pożaru należy przystąpić do użytkowania kośnego połączonego z wynoszeniem biomasy roślin
poza obszar torfowiska. Brak użytkowania w pierwszej fazie sukcesji spowoduje rozwój trudnych
do usunięcia zarośli, utrudniających ewentualne późniejsze wznowienie koszenia. Jednak nawet
w przypadku właściwego użytkowania torfowiska powrót roślin torfowiskowych może nastąpić
po długim czasie. Według Swindlesa i in. (2016) restytucja torfowisk może być procesem bardzo
długotrwałym, trwającym nawet przez kilka dekad. Wydaje się, że aby doprowadzić do restytucji
wypalonego torfowiska niskiego w krótszym czasie należałoby usunąć wierzchnią warstwę gleby,
wzbogaconej w pierwiastki biogenne. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami i jest trudne do
zastosowania na większą skalę. W związku z licznymi negatywnymi efektami pożarów
podpowierzchniowych torfowisk niskich należy skupić się przede wszystkim na ograniczeniu
ryzyka ich wystąpienia. Najlepszą do tego metodą jest ponowne nawodnienie zmeliorowanych
torfowisk, tak aby nie dochodziło do obniżania poziomu wód gruntowych i tym samym spadków
wilgotności torfu (Granath i in. 2016).
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Emisja węgla podczas pożaru Bieli Suchowolskich
Podczas pożaru torfowiska dochodzi do znacznych emisji węgla do atmosfery (Page i in.
2002; Tiemeyer i in. 2016). W pracach dotyczących pożarów torfowisk autorzy często podejmują
próbę obliczenia, jaki był poziom takiej emisji. Wyniki uzyskane podczas prowadzenia badań na
Bielach Suchowolskich umożliwiły oszacowanie, jaki był ubytek węgla w przeliczeniu na 1 cm
głębokości wypalenia gleby. Przeliczając wyniki zawartości węgla i gęstości gleby pobranej
z obszarów niewypalonych (tabela 4, dane dla wierzchniej warstwy gleby) można obliczyć, że
całkowite spalenie gleby na głębokość 1 cm powodowałoby emisję około 1,01 kg C/m2. Na
obszarach, gdzie pożar był najbardziej uporczywy, doszło do wypalenia głębszych warstw złoża
torfowego. Przeliczając wartości uzyskane podczas analizy torfu pobranego z większej głębokości
(30 – 50 cm) można obliczyć, że emisja węgla wynosiłaby około 0,83 kg C/m2 na każdy 1 cm
wypalenia. Kania i in. (2006) podają, że maksymalna stwierdzona przez nich głębokość wypalenia
wynosiła 80 cm. Z tak silnie wypalonych miejsc szacowana emisja węgla mogła wynosić niemal
72 kg/m2 (przy przeliczeniu założyłem emisję 1,01 kg C/m2 dla wypalenia o głębokości 0 - 30 cm
i 0,83 kg C/m2 dla głębokości 30 – 80 cm). Wynik jest wartością szacunkową, ponieważ
w miejscach, w których wypalenie było tak głębokie, nieznane były właściwości torfu przed
pożarem. Na tle danych literaturowych emisja węgla na poziomie 72 kg/m2 jest znaczą wartością,
jest ona jednak prawdopodobna. W przypadku wypalenia torfowiska wysokiego na głębokość
110 cm odnotowano nawet wyższą emisję węgla, sięgającą 85 kg/m2 (Lukenbach i in. 2015).
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6. Podsumowanie i wnioski

Hipoteza badawcza I brzmiała: „zbliżenie powierzchni torfowiska do poziomu wód
gruntowych w wyniku pożaru podpowierzchniowego stwarza warunki siedliskowe sprzyjające
regeneracji roślinności torfowiskowej” i została ona tylko częściowo potwierdzona. Na
powierzchni wypalonej najsilniej, po początkowej dominacji wierzb, doszło do spadku pokrycia
przez krzewy i rozwoju roślin szuwarowych. Pojawiły się również gatunki charakterystyczne dla
klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, nie notowane na tej powierzchni w początkowej fazie
badań. Niewykluczone, że przy dłuższym upływie czasu lub przy rozpoczęciu użytkowania
kośnego tej powierzchni mogłoby dojść do regeneracji roślinności zbliżonej do występującej na
niskoproduktywnych torfowiskach. W sytuacji, gdy głębokość wypalenia gleby organicznej nie
przyczyniła się do wyraźnego wzrostu wilgotności gleby, doszło do rozwoju zwartych zarośli
wierzbowych lub zbiorowisk roślin nitrofilnych. Wyniki uzyskane w tej części badań pozwoliły na
sformułowanie dwóch wniosków, a mianowicie:

Wniosek I: W sytuacji głębokiego wypaleniu złoża torfowego (do poziomu wód gruntowych),
warunki siedliskowe potencjalnie mogą sprzyjać powrotowi zbiorowisk torfowiskowych.

Wniosek II: Wzrost dostępności pierwiastków biogennych w wyniku pożaru miał
prawdopodobnie większe znaczenie na kierunki sukcesji niż wzrost uwilgotnienia torfu
i prowadził do dominacji gatunków roślin o wysokich wymaganiach troficznych.

Druga hipoteza badawcza zakładająca, że „po upływie 11 lat od wystąpienia pożaru
właściwości fizyczne i chemiczne gleby blisko położonych obszarów wypalonych i niewypalonych
wyraźnie różnią się od siebie.” została potwierdzona. Uzyskane wyniki wskazują, że właściwości
gleby sąsiadujących ze sobą obszarów wypalonych i niewypalonych znacząco różniły się od siebie
prawie we wszystkich mierzonych parametrach, nawet pomimo upływu 11 lat od wystąpienia
pożaru. Najbardziej widoczna była różnica w zawartości związanego wymiennie fosforu, która
była około sześciokrotnie wyższa na obszarach wypalonych. Większość różnic widoczna była
w wierzchniej warstwie torfu (0 - 30 cm), jednak niektóre parametry, takie jak podwyższona
dostępność fosforu widoczne były także w głębszej warstwie gleby (30 - 50 cm). Część
obserwowanych różnic mogła jednak wynikać z postępującego murszenia torfu na obszarach
niewypalonych, które ogólnie prowadzi do odwrotnych efektów niż pożar. Na podstawie
uzyskanych wyników można sformułować kolejny wniosek:
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Wniosek III: Różnice właściwości fizycznych i chemicznych gleby pomiędzy obszarami
wypalonymi i niewypalonymi są wyraźne i długotrwałe.

Trzecia hipoteza w brzmieniu: „po 12 latach od wystąpienia pożaru wypalone obszary
torfowiska charakteryzują się wyższą dostępnością pierwiastków biogennych w porównaniu
z obszarami niewypalonymi” została potwierdzona częściowo. Na obszarach zdominowanych po
pożarze przez zarośla wierzbowe oraz przez zbiorowiska roślin nitrofilnych odnotowałem
podwyższoną zawartość dostępnych form fosforu, zarówno w wodzie, jak i w glebie.
W porównaniu z obszarami referencyjnymi niższa była jednak zawartość związanych wymiennie
jonów amonowych. Natomiast na obszarach wypalonych najsilniej zawartość fosforu w wodzie
i glebie była niska i nie różniła się istotnie od tej odnotowanej na obszarach niewypalonych.
Co więcej, na obszarach wypalonych najsilniej wyraźnie niższa była także zawartość
przyswajalnych form azotu. Uzyskane wyniki wskazują, że na obszarach wypalonych, zajętych
przez zarośla wierzbowe oraz zbiorowiska roślin nitrofilnych, gdzie nie doszło do wyraźnego
wzrostu wilgotności gleby, zwiększyła się dostępność fosforu. Jedynie na obszarach wypalonych
najsilniej zawartość przyswajalnych form azotu i fosforu była wyraźnie obniżona. Uzyskane
wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku:

Wniosek IV: W przypadku silnego wypalenia doszło do spadku dostępności azotu
i fosforu. Na obszarach wypalonych w mniejszym stopniu doszło do wzrostu dostępności
fosforu.

Czwarta hipoteza badawcza zakładająca, że „zmiany właściwości chemicznych gleby
wywołane przez pożar podpowierzchniowy torfowiska niskiego są długotrwałe i utrzymują się
przez okres przynajmniej 50 lat” została potwierdzona. W porównaniu z obszarami
referencyjnymi na obszarze objętym pożarem w 1965 roku odnotowałem między innymi wyższą
zawartość łatwo dostępnych form fosforu, a także fosforu całkowitego. Widoczne były także
typowe efekty działania pożaru, takie jak: obniżona zawartość całkowitego azotu i węgla,
podwyższona popielność torfu. Wyraźnie więcej było także całkowitego żelaza w glebie. Można
zatem postawić kolejny wniosek:

Wniosek V: Zmiany właściwości chemicznych gleby po pożarze są bardzo długotrwałe,
zwłaszcza w odniesieniu do podwyższonej dostępności fosforu.
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Piąta hipoteza badawcza brzmiąca „na obszarach niewypalonych i obszarach wypalonych
do poziomu wód gruntowych produkcja biomasy wierzby szarej limitowana jest niedoborem
fosforu” nie została potwierdzona. Na obszarach niewypalonych produkcja biomasy wierzb była
silnie limitowana poprzez niedobory potasu. Był to zaskakujący wynik, ponieważ wcześniejsze
wyniki analiz gleby wskazywały na najwyższą zawartość wymiennie związanego potasu w glebie
na obszarach niewypalonych. Na obszarach najsilniej wypalonych występowały niedobory azotu.
Skład pierwiastkowy biomasy liści wierzb rosnących na obszarach wypalonych płyciej niż do
poziomu wód gruntowych nie wskazywał na występowanie wyraźnych niedoborów pierwiastków
biogennych. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować dwa wnioski:

Wniosek VI: Występowanie niedoborów potasu uniemożliwia rozwój zarośli
wierzbowych na obszarach niewypalonych.

Wniosek VII: Na obszarach zajętych przez zwarte zarośla wierzbowe oraz zbiorowiska
roślin nitrofilnych nie występują wyraźne niedobory pierwiastków biogennych.

Przeprowadzone badania dotyczące oceny wieloletnich zmian warunków siedliskowych oraz
kierunków sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie pozwoliły na
sformułowanie następujących wniosków końcowych:
•

Zmiany właściwości siedliskowych torfowiska niskiego po pożarze podpowierzchniowym
są długotrwałe.

•

Na terenach wypalonych (z wyłączeniem obszarów najsilniej wypalonych) nastąpił
wzrost zawartości łatwoprzyswajalnego fosforu w wodzie i glebie.

•

Na obszarach wypalonych, w zależności od stopnia wypalenia złoża torfowego, doszło do
rozwoju zarośli wierzbowych, zbiorowisk roślin nitrofilnych oraz szuwarów trzcinowych.

•

Limitacja produkcji biomasy roślinnej występuje na obszarach niewypalonych oraz na
obszarach najsilniej wypalonych.
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8. Załączniki
Spis tabel:
Tabela Z1. Lista gatunków odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych o powierzchni 25m2,
wykonanych na powierzchniach badawczych w latach 2004, 2008 i 2012.
Tabela Z2. Lista gatunków odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych wykonanych
w punktach poboru prób użytych w celu realizacji II projektu badawczego.
Tabela Z3. Porównanie typowych skutków pożaru i odwodnienia torfowisk.
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Tabela Z1. Lista gatunków odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych o powierzchni 25m2, wykonanych na powierzchniach badawczych w latach
2004, 2008 i 2012. Wartości w tabeli oznaczają stałość występowania danego gatunku. W indeksie górnym podane jest średnie pokrycie zdjęć
fitosocjologicznych wyrażone w %, obliczone na podstawie średniej wartości pokrycia przypadającego dla poszczególnych stopni skali Braun-Blanqueta.
Gatunek/powierzchnia
badawcza
Calamagrostis
canescens
Dryopteris cristata

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu

P1
2004

Alnetea glutinosae

10

0,25

P1
2008
30

0,8

Alnetea glutinosae

P1
2012
10

0,1

10

0,1

Humulus lupulus

Alnetea glutinosae

Lycopus europaeus

Alnetea glutinosae

Salix aurita

Alnetea glutinosae

Salix cinerea

Alnetea glutinosae

Salix pentandra

Alnetea glutinosae

Salix purpurea

Alnetea glutinosae

Salix rosmarinifolia

Alnetea glutinosae

20

0,35

Solanum dulcamara

Alnetea glutinosae

10

0,1

Carduus crispus

Artemisietea vulgaris

Chenopodium album

Artemisietea vulgaris

Cirsium arvense

Artemisietea vulgaris

Epilobium hirsutum

P2
2004

P2
2008

0,1

10

P3
2004
10

0,1

P3
2008
40

P3
2012

10
60

0,1

0,6

40

0,9

0,8

60

70

3,8

100

60

0,9

60

14,4

0,75

0,3

30
100
70

40

0,7

10

0,1

0,6

60

1,45

90

57,75

100

2,4

90

15,35

70

76,9
5,2

10

1,5

100
90

1,8

0,9

P4
2004

0,6

40

0,35

20

0,2

70

1,75

Artemisietea vulgaris

10

0,1

90

1,65

80

1,4

Epilobium roseum

Artemisietea vulgaris

10

0,1

60

5,25

Epilobium sp. (siewki)

Artemisietea vulgaris

Epilobium montanum

Artemisietea vulgaris

Epilobium parviflorum

Artemisietea vulgaris

Eupatorium cannabinum

Artemisietea vulgaris

Galeopsis pubescens

Artemisietea vulgaris

50

1,1

20
0,35

10

0,1

0,55

60

20

0,2

0,85

10

0,1

40

0,85

100

90

25,5

70

60

2,75

20

20

20

0,2

100
40

0,55

5,8

90
40

2,1

6

20

0,2

30

0,3

80

1,85

10

0,1

60

5,1

80

1,4

90

8,35

90

2,9

10

0,1

0,2

0,3

12

100

3,2

100

13,8

70

42

100

76

100

67,5

100

50

0,5

100

7,5

100

12,5

100

15

2,1

60

2,45

50

0,65

20

0,2

50

0,65

100

2,2

50

4,45

10

0,25

100

2,4

30

0,45

90

1,35

60

1,05

30

0,3

80

1,7

10

0,1

0,1

20

0,2

10

0,1

50

2,05

70

3

10

0,1

0,7

60

1,35

40

2,25

10

0,1

10

0,1

20

0,35

50

0,5

11,8

10

P4
2012

0,2

90
70

P4
2008
10

20

20
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P2
2012

10

0,25

Galium aparine

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu
Artemisietea vulgaris

Linaria vulgaris

Artemisietea vulgaris

Onopordum acanthium

Artemisietea vulgaris

Urtica dioica

Artemisietea vulgaris

Calamagrostis epigejos
Chamaenerion
angustifolium
Populus tremula

Epilobietea angustifolii

Salix caprea

Epilobietea angustifolii

Agrostis stolonifera

Molinio-Arrhenatheretea

Alopecurus pratensis

Molinio-Arrhenatheretea

Avenula pubescens

Molinio-Arrhenatheretea

Caltha palustris

Molinio-Arrhenatheretea

20

0,2

Cardamine pratensis

Molinio-Arrhenatheretea

10

0,25

Carex cespitosa
Cerastium
holosteoides
Cirsium palustre
Deschampsia
caespitosa
Epilobium palustre

Molinio-Arrhenatheretea

4

10

0,1

10

0,1

20

0,2

10

0,1

80

2,8

90

3,5

90

1,5

30

0,45

10

0,1

20

0,2

5

100

3,15

20

0,2

Equisetum palustre

Molinio-Arrhenatheretea

Euphrasia rostkoviana

Molinio-Arrhenatheretea

Festuca rubra

Molinio-Arrhenatheretea

Festuca arundinacea

Molinio-Arrhenatheretea

Filipendula ulmaria

Molinio-Arrhenatheretea

Gatunek/powierzchnia
badawcza

P1
2004

P1
2008

10
10

0,1

70

P1
2012

0,25

1,15

P2
2004
0,7

40
3,8

70

1,4

80

P2
2008

20

0,2

20

0,35
3

70

P2
2012

20
90

0,2

14,45

2,95

80

18,75

1

20

0,35

50

0,8

20

0,5

20

0,2

80

70
10

0,1

0,25

10

Molinio-Arrhenatheretea
1,25

80

Molinio-Arrhenatheretea
70

12,75

80
10

18,5

0,1

1,5

10

60

100

100
10

27,3

0,1

100
30

13,5

0,6

70

10

0,1

100

56

90

5,85

10

0,25

20

0,2

1,05

60

0,6

30

0,6

40

0,4

100

5,95

50

2,35

100

14,8

30

0,3

10

20

0,1

20

0,2

40

0,55

10

0,25
63

100

10

0,1

20

3,85

P4
2004

100

45,8

60

3

50

1,1

10

0,25

100

16

1,1

60

2,75

10

0,25

100

6,3

10

90

3,5

10

1,5

50

0,95

60

1,2

50

0,65

20

0,2

10

0,1

20

0,2

100

7

100

80

100

4

80

0,6

10

0,1

30

0,45

50

1,1

30

0,45

10

0,1

0,5

20

2

30

P4
2012

0,75

0,1

0,75

P4
2008

2,3

60

10

100

60

P3
2012

0,3

100
80

60

100

P3
2008

70
30

Epilobietea angustifolii

Molinio-Arrhenatheretea

10

1,35

60

Epilobietea angustifolii

Molinio-Arrhenatheretea

P3
2004

5,65

14,8

90

5,7

70

2,7

20

0,35

2,35

40

0,4

10

0,1

1,1

30

0,45

100
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Galium mollugo

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu
Molinio-Arrhenatheretea

Galium uliginosum

Molinio-Arrhenatheretea

Geum rivale
Hypericum
tetrapterum
Inula britannica

Molinio-Arrhenatheretea

Molinio-Arrhenatheretea

40

0,55

Inula salicina

Molinio-Arrhenatheretea

10

0,25

Lathyrus palustris

Molinio-Arrhenatheretea

Leontodon autumnalis

Molinio-Arrhenatheretea

40

0,55

Linum catharticum

Molinio-Arrhenatheretea

40

0,85

Lychnis flos-cuculi

Molinio-Arrhenatheretea

20

0,2

Lysimachia nummularia

Molinio-Arrhenatheretea

Lysimachia vulgaris

Molinio-Arrhenatheretea

40

0,4

70

Lythrum salicaria
Ophioglossum
vulgatum
Poa annua

Molinio-Arrhenatheretea

90

5,55

100

Poa pratensis

Molinio-Arrhenatheretea

Poa trivialis

Molinio-Arrhenatheretea

Polygonum bistorta

Molinio-Arrhenatheretea

Potentilla anserina

Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris

Molinio-Arrhenatheretea

10

0,1

Ranunculus repens

Molinio-Arrhenatheretea

20

0,5

Rumex acetosa

Molinio-Arrhenatheretea

20

0,2

80

1,55

Stachys palustris

Molinio-Arrhenatheretea

10

0,1

Symphytum officinale

Molinio-Arrhenatheretea

10

0,1

Gatunek/powierzchnia
badawcza
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P1
2004

20

0,2

P1
2008

80

2

Molinio-Arrhenatheretea

P1
2012

60

1,05

0,1

10

0,25

30

0,45

P2
2008

90

6

P2
2012

20

0,2

P3
2004

30

0,3

P3
2008
4,5

80

P3
2012

10

0,1

10

0,1

P4
2004

P4
2008

20

0,35

20
10

10

0,1

10

0,1

30

1,85

10

1,5

80

0,8

20

0,35

30

0,3

50

0,5

50

0,35

0,1

0,5

0,1

10

40

12

Molinio-Arrhenatheretea

40

0,85

90

6

60

4,95

Molinio-Arrhenatheretea
50
0,25

80

5,75

1,95

70

4,25
0,5

40

0,4

50

0,8

4,6

90

100

40

0,55

90

1,5

8,5

10

0,25

20

7,35

80

1,1

100

7,5

100

30

20

10

0,25

0,1

90

1,05

100

60

0,6

10

0,1

20

0,2

0,5

3,45

10

5

0,25

10

0,25

20

0,5

10

50

40

0,55

90

11

100

100

10

80

0,1

0,3

30

10

90

10

0,4

20
1,15

P4
2012

0,2

20

10

P2
2004

1,55

0,35

30

0,3

0,45

16

0,1

80

1,7

70

3,65

10

0,1

20

0,2

50

1,1

30

0,3

10

0,25

30

0,45

10

0,25

70

1,6

50

0,8

10

0,1

30

0,3

10

0,1

10

0,1

40

0,85

30

0,3

10

0,1

Taraxacum officinale

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu
Molinio-Arrhenatheretea

Trisetum flavescens

Molinio-Arrhenatheretea

Valeriana officinalis

Molinio-Arrhenatheretea

Veronica chamaedrys

Molinio-Arrhenatheretea

Veronica longifolia

Molinio-Arrhenatheretea

Arabis glabra

Pozostałe

Atriplex patula

Gatunek/powierzchnia
badawcza

P1
2004

P1
2008

P2
2012

P3
2004

10

0,1

7

60

4,55

10

0,25

10

0,1

Pozostałe

10

0,25

Atriplex prostrata

Pozostałe

30

0,3

10

0,1

Betula pendula

Pozostałe

Betula pubescens

Pozostałe

Bidens cernua

Pozostałe

Bidens tripartita

Pozostałe

60

4,25

Capsella bursa-pastoris
Cardaminopsis
arenosa
Carex panicea

Pozostałe

10

0,1

Dactylorhiza majalis

Pozostałe

Erigeron canadensis

Pozostałe

Galeopsis tetrahit

Pozostałe

Lemna minor
Melampyrum
nemorosum
Mentha arvensis

Pozostałe

Odontites serotina

Pozostałe

Oxalis stricta

Pozostałe

10

0,25

Polemonium coeruleum

Pozostałe

10

0,1

50
80

0,8

90

10

1,1

2,25

0,1

100

1,45

40

0,4

20

0,2

40

0,4

10

0,1

10

0,1

0,4

10

90

0,9

10

0,1

20

0,2

10

0,1

20

0,2

10

0,1

P4
2008

P4
2012
10

0,1

30

0,45

90

1,2

10

0,1

100

10

0,1

0,1

1,8

100

56

Pozostałe
20

0,3

10
40

40

30

P4
2004

3

0,9

60

1,05

P3
2012

0,2

20

90

60

P3
2008

20

20

1,35

P2
2008

0,2

Pozostałe

0,2

P2
2004

20

20

0,2

P1
2012

60

1,35

10

0,1

70

0,7

10

1,5

90

1,35

20

0,2

10

0,1

0,2

0,1

60

0,6

10
10

Pozostałe

20

1,6

Pozostałe

10

0,1

10

0,25

70

1,6

20
10

0,1

0,2

10

0,1

0,25

50

2,5

10

0,1

0,25
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Polygonum amphibium

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu
Pozostałe

Polygonum hydropiper

Pozostałe

Populus alba

Pozostałe

Potentilla norvegica

Pozostałe

Ranunculus sceleratus

Pozostałe

Ribes spicatum

Pozostałe

Rorippa palustris

Pozostałe

Scrophularia nodosa

Pozostałe

Senecio paludosus

Pozostałe

Sonchus arvensis

Gatunek/powierzchnia
badawcza

P1
2004

P1
2008

P1
2012

P2
2004

P2
2008

P2
2012

P3
2004

P3
2008

P3
2012

60
10
20

0,2

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

0,1

10

10

0,75

P4
2004

P4
2008
20

0,2

P4
2012

30

0,6

10

0,1

30

0,3

50

0,8

10

0,1

10

0,25

20

0,2

80

1,1

10

0,1

10

0,1

100

9,75

70

4,1

100

18,9

0,1

0,1

10

0,1

Pozostałe

30

0,6

Sorbus aucuparia

Pozostałe

10

0,1

Stellaria nemorum

Pozostałe

Tussilago farfara
Alisma plantagoaquatica
Carex elata

Pozostałe

Carex gracilis

Phragmitetea

Carex pseudocyperus

Phragmitetea

Carex rostrata

Phragmitetea

Carex vesicaria

Phragmitetea

20

0,2

Carex vulpina

Phragmitetea

10

0,1

Carex acutiformis

Phragmitetea

30

0,6

50

2,5

50

Carex appropinquata

Phragmitetea

70

5,5

80

8,25

100

Equisetum fluviatile

Phragmitetea

30

0,3

10

0,25

40

0,55

Galium palustre

Phragmitetea

90

15,2

10

0,25

30

0,3

180

30

0,45

20

0,2

90

10

0,1

1,05

10
10

0,1

0,1

Phragmitetea
Phragmitetea

10

1,5

10

0,25

10
40

0,7

20

0,35

30

1,5

0,3

10

0,1

20

0,2

8,35
28

20

0,35

70

4,1

10

0,25

10

0,25

10

0,1

10

0,1

20

1,75

30

0,3

40

0,7

40

0,55

30

40

0,85

0,6

80

17,55

10

0,1

10

0,1

10

0,25

10

0,1

80

0,8

20

0,2

70

1,45

20

0,2

Oenanthe aquatica

Przynależność do klasy
fitosocjologicznej lub
syntaksonu niższego rzędu
Phragmitetea

Peucedanum palustre

Phragmitetea

Phalaris arundinacea

Gatunek/powierzchnia
badawcza

P1
2004

P1
2008

P1
2012

P2
2004

P2
2008

P2
2012

P3
2004

P3
2008

P3
2012

P4
2004
10

0,2

50

2,05

Phragmitetea

10

0,1

Phragmites australis

Phragmitetea

20

0,35

Poa palustris

Phragmitetea

Ranunculus lingua

Phragmitetea

Rumex hydrolapathum

Phragmitetea

Scutellaria galericulata

Phragmitetea

Typha latifolia
Veronica anagallisaquatica
Agrostis canina

Phragmitetea

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

30

Calamagrostis stricta

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

100

Carex flava

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

Carex nigra

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

40

0,85

Carex lasiocarpa

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

20

0,2

Comarum palustre
Eriophorum
angustifolium
Menyanthes
trifoliata
Parnassia palustris

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

60

1,35

Stellaria palustris

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

Veronica scutellata

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

20

30

0,75

60

40

1,05

0,7

70
20

0,85

10
10

0,1

10

0,25

30

0,1

0,75

10

0,25

20

0,35

30

0,3

20

0,2

40

1

0,2

10

0,1

40

2

0,4

2

Phragmitetea
70

1,75

60

1,05

45,8

100

24

60

3,4

10

0,1

30

0,3

70

2,1

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

40

1,95

Scheuchzerio-Caricetea nigrae

10

0,1

Scheuchzerio-Caricetea nigrae
80

4,05

50

0,95

60

2,3

60

0,6

70

1,8

80

1,1

10

0,25

20

0,5

10

0,1

20

0,5

40

2,3

20

0,4

10

100

55

10

0,25

10

0,1

10

0,1

60

1,35

10

0,1

40

0,85

100

75

10

0,1

10

0,1

0,1

100

5,5

P4
2012

0,25

100
10

P4
2008

0,1

30

0,3

30

0,6

10

0,3

70

1

100

3,5
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Tabela Z2. Lista gatunków odnotowanych na zdjęciach fitosocjologicznych wykonanych
w punktach poboru prób użytych w celu realizacji II projektu badawczego. Wartości w tabeli
oznaczają stałość występowania danego gatunku. W indeksie górnym podane jest średnie
pokrycie zdjęć fitosocjologicznych wyrażone w %, obliczone na podstawie średniej wartości
pokrycia przypadającego dla poszczególnych stopni skali Braun-Blanqueta. Podane są gatunki,
które przynajmniej na jednym z badanych obszarów osiągały stałość na poziomie równym lub
większym niż 10%.

Gatunek/obszar badań

REF
(n=21)

SPC
(n=24)

AV
(n=21)

PA
(n=22)

Allaria petiolata

1965
(n=18)
16,7

Agrostis canina

81,0 11,5

Agrostis stolonifera

4,8

0,5

8,7

0,1

9,1

0,5

13,6

0,1

Alisma plantago-aquatica

5,6

0,1

11,1

Alopecurus pratensis

13,6

Anthriscus sylvestris

8,7
1,0

9,5

0,1

Calamagrostis canescens

23,8

Calamagrostis epigejos

4,8

Caltha palustris

23,8

0,2

Calamagrostis strica

81,0

11,6

Cardaminopsis arenosa

9,5

Carex acutiformis

71,4

Carex appropinquata

43,5

0,8

0,3

0,1

0,1

17,4

0,2

2,1

21,7

2,4

66,7

15,4

17,4

0,4

Carex caespitosa

33,3

0,7

Carduus crispus

9,5

50,0 0,8

Carex gracilis

19,0

2,4

Carex nigra

47,6

2,3

11,1

0,2

77,3

9,1

66,7

1,2

22,7

0,9

33,3

0,5

54,5

4,3

13,6

0,1

11,1

2,2

13,6
9,1

0,1

1,0

0,1

45,5

5,6

2,6

0,1

16,7
5,6

13,0 0,1

0,2

0,1

59,1

3,9

38,9

Carex rostrata

68,2

13,6

5,6

Carex vesicaria

27,3

6,4

11,1

Carex pseudocyperus

0,1

0,1

Betula pubescens
Bidens tripartita

0,2

1,6

0,1
0,1

Cerastium holosteoides

38,1

0,4

4,3

0,1

22,7

0,2

5,6

0,1

Cirsium arvense

42,9

0,4

4,3

0,1

72,7

1,3

5,6

0,1

Cirsium palustre

85,7

1,1

43,5

0,4

54,5

0,9

Comarum palustre
Deschampsia caespitosa

47,6
38,1

3,6

73,9

5,3

100,0

4,8

25,1

4,5

0,1

72,2

0,9

9,1

0,1

88,9

9,2

27,8

0,3

77,8

0,8

22,2

0,3

Dryopteris filix-mas
Epilobium hirsutum

23,8

0,2

47,8

0,6

59,1

0,8

Epilobium palustre

52,4

0,6

17,4

0,2

31,8

0,8
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4,5

0,1

Epilobium roseum

27,3

Equisetum limosum

19,0 0,2

Eupatorium cannabinum

52,4

4,7

Festuca rubra

81,0

5,0

Filipendula ulmaria

14,3

0,4

Frangula alnus
Galeopsis pubescens

14,3

0,1

Galium aparine
Galium palustre
Galium uliginosum
Geranium robertianum
Geum rivale
Geum urbanum
Humulus lupulus
Impatiens parviflora
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Melampyrum nemorosum
Mentha aquatica
Myosotis palustris
Ophioglossum vulgatum
Padus avium
Parnassia palustris
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Poa trivialis
Poa palustris
Poa pratensis
Polemonium caeruleum
Polygonum hydropiper
Polygonatum multiflorum
Populus tremula
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhamnus cathartica

81,0
23,8
4,8

1,8
0,2

13,0 0,1
69,6

4,1

23,2

4,5

0,1

4,5

0,1

0,3

83,3

5,0

0,1

9,1

0,2

55,6

0,8

4,3

0,1

4,5

0,1

55,6

1,1

8,7

0,1

13,6

0,1

33,3

0,3

4,3

0,1

36,4

1,0

55,6

1,1

54,5
36,4

1,5

69,6 2,8
8,7 0,2

4,5
8,7
4,3

0,1

4,3

0,1

0,5

59,1 0,8
4,5 0,1

0,1

0,1

22,7

100,0 3,6
11,1 0,1
55,6 7,6
27,8 0,3
16,7 0,2
27,8 0,8
33,3 0,4

5,0

0,1
0,7
0,8
0,7
3,3

13,0 0,1
82,6 1,8
17,4 0,2
52,2 0,7

36,4
22,7
13,6
90,9

0,4
0,3
0,2
2,0

54,5 0,7
4,5 0,1
54,5 1,2

38,9 0,4
72,2 0,9
5,6 0,1
50,0 0,7

0,5
0,1
0,3

4,5 0,1
18,2 0,6

4,5

0,1

22,2
83,3

0,2

4,3

0,1

1,4

4,3

0,1

33,3

0,4

8,7

0,1

11,1
16,7
66,7
77,8
22,2

0,1

0,6

23,8 0,2
42,9 0,5
4,8 0,2
23,8 0,5
28,6 1,2
28,6 0,4
81,0 7,8
9,5 0,1
9,5 0,1

23,8
66,7

90,9

22,2

8,7

0,1

14,3
66,7
76,2
57,1
85,7
14,3
14,3
28,6
14,3

0,5

0,3

21,7
91,3
43,5

0,4
24,8
0,7

9,1 0,2
90,9 19,6
31,8 0,5
9,1 1,0
13,6 0,1
45,5 1,6

26,1

0,5

60,9
21,7

1,7
0,3

4,5

26,1

0,5

22,7

90,9
13,6

68,2
0,1

56,4

0,2

2,9

0,2
6,3
5,2
0,4

16,7 0,2
88,9 1,9
11,1 0,1
77,8 17,9
5,6 0,1

1,2

8,7

0,1

4,5

4,9

0,1

55,6
11,1
61,1

2,5
0,1
9,4
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Ribes spicatum
Ribes nigrum
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Salix cinerea
Salix pentandra
Salix purpurea
Scirpus sylvaticus
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Senecio paludosus
Solanum dulcamara
Sorbus aucuparia
Stachys palustris
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Stellaria uliginosa
Symphytum officinale
Taraxacum officinale
Thelypteris palustris
Trisetum flavescens
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Veronica anagallis-aquatica
Veronica longifolia
Veronica scutellata
Viburnum opulus

184

83,3 2,4
44,4 0,8
50,0 0,6
71,4
23,8
85,7
23,8

1,3

9,1

0,1

0,3
1,4
0,2

19,0 0,2
23,8 0,2
57,1 0,7
9,5 0,1

23,8

13,0 0,1
100,0 84,8
91,3 5,3

21,7 0,4
26,1 0,3
4,3 0,1
87,0 1,4

0,2

1,3

22,7 0,2
4,5 0,1
27,3 0,3
9,1 0,3

4,5
4,5

0,1

13,0 0,1
13,0 0,1
8,7 0,1

4,5
9,1

0,1

87,0 21,4
17,4 0,2
8,7 0,1
8,7 0,1
4,3 0,1

100 18,5
13,6 0,1

4,3
23,8 0,2
42,9 0,7
14,3 0,1
19,0 0,2
14,3 1,1
85,7 1,8
47,6 0,5
4,8 0,1
85,7 3,1

63,6

0,1

100,0 48,6
86,4 7,8
27,3 3,5

11,1
61,1
61,1
9,1

0,1

0,1

0,1
0,7
0,7

94,4 1,7
16,7 0,2
11,1 0,1
5,6 0,1
38,9 0,4
83,3 1,9
5,6 0,1
33,3 1,4

0,1

86,4

5,6 0,1
100,0 44,8
66,7 8,2

4,4

13,6

83,3
44,4
16,7
16,7

21,7

33,3

0,4

0,4
0,2
0,2

0,2

Tabela Z3. Porównanie typowych skutków pożaru i odwodnienia torfowisk.
Wpływ
pożaru

pH

Popielność

Gęstość
gleby

Zawartość
wody

K
wymienny

Wpływ
odwodnienia

Źródło

+

Rozkład kwasów organicznych
w wyniku działania wysokiej
temperatury, duży udział tlenków
i hydroksytlenków w popiele,
wypieranie wodoru z kompleksu
sorpcyjnego przez kationy zasadowe
uwolnione ze zmineralizowanej
materii organicznej

+

Spalanie materii organicznej,
pozostawanie części mineralnych
w popiele

+

Przyśpieszony rozkład materii organicznej

+

Spalanie materii organicznej, wzrost
popielności gleby, odsłonięcie
głębszych, bardziej gęstych warstw
torfu

+

Osiadanie torfu, wzrost popielności gleby,
zapadanie się makroporów

+/-

Zmniejszenie odległości między
powierzchnią torfowiska
a poziomem wód gruntowych,
spadek zdolności magazynowania
i przewodzenia wody przez torf

+

Mineralizacja potasu związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

-

-

-

Uwalnianie jonów wodorowych podczas
utleniania materii organicznej i związków
nieorganicznych, wymywanie kationów
zasadowych, zmniejszony dopływ
kationów zasadowych z wodami
gruntowymi, wzrost udziału wody
deszczowej w zasilaniu torfowiska

Obniżenie poziomu wód gruntowych,
spadek zdolności retencyjnych torfu,
spadek przewodnictwa kapilarnego wody.
W dłuższym czasie możliwe złagodzenie
efektów odwodnienia poprzez osiadanie
torfu i zbliżenie powierzchni torfowiska
do wód gruntowych
Zwiększone wymywanie i wyraźny spadek
zawartości K prowadzący do degradacji
roślinności torfowiskowej

(Okruszko 1991; Neary i in.
1999; Arocena i Opio 2003;
Certini 2005; Kania i in.
2006; Turetsky i Louis
2006; Dikici i Yilmaz 2006;
Qian i in. 2009)
(Okruszko 1991; Neary i in.
1999; Smith i in. 2001;
Kania i in. 2006; Szajdak
i Szatyłowicz 2010)
(Okruszko 1991; Neary i in,
1999; Smithi in, 2001;
Kania i in, 2006; Leifeld i in,
2011; Sherwood i in, 2013;
Granath i in, 2016)
(Okruszko 1991; Holden i
in, 2004; Dembek i in,
2005; Venterink i in, 2009;
Leifeld i in, 2011;
Sherwood i in, 2013;
Lukenbach i in, 2015; Dolan
i in, 2017)
(Okruszko 1991; De Mars i
in, 1996; Arocena i Opio
2003; Dikici i Yilmaz 2006;
Venterink i in, 2009)
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N-NH4+
wymienny

N-NO3
wymienny

Ca
wymienny

+/-

+/-

+

Początkowy niewielki wzrost
zawartości spowodowany działaniem
wysokiej temperatury, następnie
spadek spowodowany wzrostem
uwilgotnienia torfu i obniżeniem
tempa rozkładu materii organicznej
Początkowy wzrost zawartości
spowodowany działaniem wysokiej
temperatury, następnie spadek
spowodowany wzrostem
uwilgotnienia torfu, obniżeniem
tempa rozkładu materii organicznej,
ograniczeniem nitryfikacji
i przyśpieszeniem denitryfikacji
Mineralizacja wapnia związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

+

+

Mineralizacja azotu organicznego

(Okruszko 1991; Neary i in,
1999; Holden i in, 2004;
Hogue i Inglett 2012)

Mineralizacja azotu organicznego
połączona z procesem nitryfikacji

(Okruszko 1991; Neary i in,
1999; Holden i in, 2004;
Smolders i in, 2006;
Venterink i in, 2002;
Tiemeyer i Kahle 2014)

-

Zwiększone uwalnianie z torfu
i wymywanie

P
wymienny

+

Mineralizacja fosforu związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

+/-

Początkowo wzrost zawartości poprzez
mineralizację fosforu związanego
z materią organiczną, następnie możliwy
spadek wskutek wiązania fosforu z Fe, Al,
Mg lub Ca

Całkowity
N

-

Spalanie materii organicznej
i uwalnianie azotu w postaci gazowej
do atmosfery

+/-

Spadek zawartości wynikający z rozkładu
materii organicznej, wzrost w wyniku
akumulacji azotu przez mikroorganizmy

Całkowity
C

-

Spalanie materii organicznej
i uwalnianie węgla w postaci

-

Straty spowodowane rozkładem torfu
przez mikroorganizmy

186

(Neary i in. 1999;
Sundström i in. 2000;
Arocena i Opio 2003;
Holden i in. 2004; Dikici i
Yilmaz 2006)
(De Mars i in. 1996; Neary i
in. 1999; Sundström i in.
2000; Smith i in. 2001;
Certini 2005; Venterink i in.
2009; Wang i in. 2015)
(Okruszko 1991; Laine i in.
1995; Neary i in. 1999;
Sundström i in. 2000; Smith
i in. 2001; Holden i in.
2004; Certini 2005;
Venterink i in. 2009; Qian i
in. 2009)
(Okruszko 1991; Neary i in.
1999; Smith i in. 2001;

gazowej do atmosfery
Całkowity
K

+

Mineralizacja potasu związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

-

Zwiększone uwalnianie z torfu
i wymywanie

Całkowity
Ca

+

Mineralizacja wapnia związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

-

Zwiększone uwalnianie z torfu
i wymywanie

Całkowity
Fe

+

+/-

Wytrącanie żelaza w warstwie
natlenionej, możliwe także zwiększone
uwalnianie i wymywanie

Całkowity
Mg

+

-

Zwiększone uwalnianie z torfu
i wymywanie

Całkowity
P

+

+

Zwiększone wiązanie fosforu z Fe, Al, Mg
lub Ca

Mineralizacja żelaza związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem
Mineralizacja magnezu związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem
Mineralizacja fosforu związanego
z materią organiczną, dostarczenie
z popiołem

Certini 2005; Dikici i Yilmaz
2006; Qian i in. 2009)
(Laiho i Laine 1995; Neary i
in, 1999; Sundström i in,
2000; Bodí i in, 2014)
(Laiho i Laine 1995; Neary i
in, 1999; Sundström i in,
2000; Smith i in, 2001; Bodí
i in, 2014)
(Laiho i Laine 1995; Neary i
in. 1999; Venterink i in.
2009)
(Neary i in, 1999;
Sundström i in, 2000; Bodí i
in, 2014)
(Neary i in, 1999;
Sundström i in, 2000; Smith
i in, 2001; Zak i in,2008;
Qian i in, 2009b; Emsens i
in, 2017)
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