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Znaczenie ekosystemów torfowiskowych 
i ich walory przyrodnicze 

 
Trudno wymienić wszystkie podnoszone dziś walory torfowisk, a które na przestrzeni stuleci 

były ignorowane. Tereny gdzie występowały te siedliska były postrzegane jako siedlisko zła, a w 
najlepszym razie jako nie przynoszące dochodu nieużytki. Pisano niegdyś: Tam, gdzie przedtem 
w niedostępnych bagnach, kisiały zaraźliwe zgnilizny i jady straszliwe, gdzie w gęstych łozach 
lęgły się drapieżne wilki (...) tam dziś widać naypyszniejsze łąki i bogate osady … Mieszkaniec 
Tarnawy Wyżnej wspomina: Przechodząc, zwłaszcza wieczorem koło torfowisk, często wracałem 
myślą do opowieści starszych ludzi, którzy mówili o utopionych. Dusze ich jako tajemnicze 
zawirowania mgieł przesuwały się nad mokradłem w księżycowe noce. 

Od wieków torfowiska były jednakże źródłem torfu - materiału o wielorakim zastosowaniu 
używanego jako opał, nawóz, izolacja, lek (kąpiele borowinowe). Stąd też dążenia właścicieli 
zatorfionych gruntów skierowane były niegdyś w dwóch kierunkach: wyeksploatować złoże 
torfowe, a pozostałe wyrobisko uproduktywnić lub też po prostu osuszyć grunt zamieniając go na 
użytki zielone. 

Dziś postrzegamy torfowiska zupełnie inaczej. W aspekcie ekologicznym przede wszystkim 
wskazuje się na rolę w kształtowaniu mikroklimatu i retencji wodnej, gdyż w istocie są to 
ekosystemy lądowe, które gromadzą największą ilość wody w jednostce powierzchni. Dlatego też 
siedliska te odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kompleksów ekosystemów związanych z 
wilgotnym podłożem. Ponadto wymienia się torfowiska jako ostoje rzadkich, często reliktowych 
gatunków. Istnieją też bardzo specyficzne walory torfowisk związane z możliwością odczytywania 
naturalnej kroniki czasów historycznych, jak i prehistorycznych, zapisanej pyłkami i szczątkami 
roślin zachowanych w profilu torfowym. Nauka, która zajmuje się analizami tych osadów 
nazywana jest palinologią. Nadal prowadzone są badania nad różnym aspektami leczniczego i 
gospodarczego wykorzystania torfu.  

W odniesieniu do walorów florystycznych każde torfowisko stanowi swoiste refugium dla 
gatunków rzadkich i chronionych, często ginących, wśród których znajdujemy rośliny o 
charakterze glacjalnym (relikty polodowcowe). Dzieje się tak dlatego, że torfowiska odznaczają się 
specyficznym, chłodnym mikroklimatem. Ekologicznie torfowiska przedstawiają wysoką wartość z 
uwagi na szczególne związki między światem roślin i zwierząt oraz charakterem podłoża – są to 
niezwykle bogate układy mozaikowo zachodzących na siebie fitocenoz o charakterze mszystym, 
krzewinkowym turzycowo-wełniankowym, a na obrzeżach – szuwarowym i ziołoroślowym. 
Torfowiska stanowią również ważne ogniwo w sukcesji ekosystemów podmokłych, na drodze od 
roślinności wodnej i szuwarów do boru bagiennego. 

Torfowiska znalazły szczególne miejsce w prawodawstwie unijnym. Chronione są jako 
siedliska zamieszczone w Dyrektywie Siedliskowej UE: 



 

• Kod 7110 – torfowiska wysokie z klasy Oxycocco-Sphagnetea: mszar torfowcowy 
Sphagnetum magellanici, mszar bagienny Ledo-Sphagnetum. Zwykle mają fizjonomię 
otwartych mszarów, występujących na podłożu skrajnie ubogim w związki odżywcze, bardzo 
kwaśnym i silnie wilgotnym, zasilanym wyłącznie lub niemal wyłącznie przez wody opadowe. 

• Kod 7120 – zdegradowane (lecz żywe) torfowiska wysokie – zespoły jak wyżej; siedlisko 
powstaje w wyniku degradacji mszarów wysokotorfowiskowych, znajdujących się na 
torfowiskach odwodnionych, lub w inny sposób zniekształconych (np. za sprawą wypasu lub 
eksploatacji torfu). Zalicza się tu płaty o nieciągłej lub całkowicie zanikającej warstwie 
torfowców, przy jednoczesnej ekspansji takich gatunków, jak trzęślica modra, borówki lub 
wrzos. 

• Kod 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk; zwykle są one zlokalizowane na siedliskach źródliskowych i przepływowych,   
mezotroficznych,  zasilanych przez wody podziemne. Odnotować tu należy młaki turzycowe 
ze związków: Caricion lasiocarpae, i Caricion davallianae. Szczególnie często notowana jest 
młaka źródliskowa z turzycą żółtą Valeriano-Caricetum flavae; 

• Kod 7140 - górskie torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz kwaśne i eutroficzne młaki z 
klasy Scheuchzerio-Caricetea: zespół turzycy pospolitej Caricetum nigrae (subalpinum) oraz 
kwaśna młaka z turzycą siwą i mietlicą psią Carici canescentis-Agrostietum caninae. W grupie 
tej znajdujemy tez roślinność okrajkową torfowisk wysokich, jak np. zespół wełnianki 
wąskolistnej Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi czy zbiorowisko z bobrkiem 
trójlistkowym Menyanthes trifoliata. 

W kompleksowym uwzględnianiu waloru przyrodniczego torfowisk nie sposób pominąć 
fauny, która w ściślejszy sposób związana jest z tego rodzaju ekosystemami. Wśród 
bezkręgowców można wymienić motyle: dostojka akwilonaris (Boloria aquilonaris), modraszek 
bagniczek (Plebejus optilete) i szlaczkoń torfowiec (Colias palaeno), są ważki – np. żagnica 
torfowa (Aeshna juncea), są też specyficzne dla torfowisk chrząszcze – np. biegacz błyszczący 
(Carabus nitens). Ekosystemy te badane były niedawno pod kątem zasiedlania ich przez mrówki, 
wśród których wyróżniono aż 14 gatunków – głównie pierwomrówka łagodna (Formica fusca), 
mrówka rudnica (Formica rufa) i czarna mrówka (Lasius platythorax) (Mabelis 2010). 

Ekosystemy torfowiskowe, szczególnie na ich obrzeżach, regularnie penetrowane są przez 
ptaki: derkacza, bekasa, słonkę oraz dzierzby – srokosz i gąsiorek. W miejscach podmokłych 
poluje często zaskroniec, zaś na kępach lubi wygrzewać się żmija zygzakowata. Amatorem 
torfowiskowych owoców są liczne gryzonie i lisy. 

Szczególną rolę pełnią torfowiska w odczytywaniu historii szaty roślinnej – pod tym 
względem stanowią one otwarte księgi, w których datę wyznacza kolejna warstwa osadu, zaś 
wydarzenie odczytujemy w obecności pułku kwiatowego i zarodników na tysiące lat 
zakonserwowanych w złożu torfowym. Konserwujące własności torfu pomogły również w 
badaniach nad historią wczesnych mieszkańców Europy, utrwalając dobrze zachowane zwłoki 
ludzkie (np. słynny człowiek z Tollund w Jutlandii), narzędzia i całe fragmenty prehistorycznych 
grodów.  

Zasygnalizowane powyżej ekonomiczne i ekologiczne problemy i profity związane z 
torfowiskami dotyczą głównie terenów nizinnych gdyż tam koncentruje się występowanie tych 
ekosystemów. Górskie torfowiska nie zajmują zbyt wielkiej powierzchni (ryc. 1), jednak stanowią 
szczególny rodzaj siedlisk – względnie dobrze zachowanych i zasadniczo wpływających na 



 

charakter górskich dolin. W Bieszczadach występowanie torfowisk wysokich koncentrują się w 
dolinie górnego Sanu i nad Wołosatką, chociaż niewielkie oczka tych zbiorowisk spotkać można 
także w innych miejscach. 

 

Ryc. 1. Rozmieszczenie torfowisk górskich na tle koncentracji ekosystemów torfowiskowych w Polsce i Europie oraz 
panorama torfowiska Łokieć w BdPN 

 

Przyczyny zanikania i degradacji torfowisk – w Europie i w Bieszczadach 

Wpływ antropogeniczny jest podstawową przyczyną globalnego zaniku torfowisk, głównie 
wskutek dawnych eksploatacji i odwodnień. Pierwsze wzmianki o eksploatacji torfu na cele 
opałowe pochodzą z Wybrzeża Fryzyjskiego - z 42 roku po Chrystusie (Tobolski 2000). W 
wiekach późniejszych, szczególnie w XVI stuleciu w krajach europejskich, takich jak Niemcy, 
Szkocja, Holandia, Szwecja czy Francja wydobycie torfu było ważną dziedziną gospodarki 
narodowej. Dowodem na rolę jaką eksploatacja torfu odgrywała w tych krajach jest fakt, iż we 
Francji w roku 1599 wydano ustawę mającą na celu ochronę złóż torfowych, poprzez regulację 
spraw związanych z jego wydobyciem i produkcją (Taytsch 1955). Obecnie proceder ten 
utrzymuje się jeszcze na dużą skalę w Irlandii (ryc. 2). 



 

 

Ryc. 2. Współczesne pozyskanie torfu na skalę przemysłową w Irlandii (rok 2008) 

W Polsce wydobycie torfu rozpoczęto w końcu XVIII wieku i aż do ostatniego 
dziesięciolecia XIX wieku ciągle wzrastało. W wieku XVIII oraz w czasach wcześniejszych torf 
eksploatowano na cele opałowe (miał przede wszystkim zastąpić deficytowe drewno). W referacie 
"O torfach Galicyi" Józef Próchnik pisze o próbie wykorzystania torfu do opalania lokomotyw 
(szeroko w Galicji w 1890). Od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku do końca drugiej wojny 
światowej eksploatacja torfu miała w Polsce raczej charakter lokalny. Niemniej intensywne 
przeobrażenia w bezpośrednim otoczeniu ekosystemów błotno-torfowiskowych nadal zachodziły w 
sposób sukcesywny – nie ominęło to również polskich gór. 

W Bieszczadach nie zachowały się jednoznaczne doniesienia na temat eksploatacji złóż 
torfowych, choć niektórzy badacze wysuwają takie hipotezy na podstawie obserwacji 
ukształtowania kopuł torfowisk (Łajczak 2010). Według tego autora wyraźne obniżenia okrajków 
torfowiskowych są wyraźną przesłanką do uznania tych siedlisk jako obniżenia powyrobiskowe, z 
których przed wojną pozyskiwano torf na cele gospodarcze. Przy powszechnej dostępności 
praktycznie darmowego drewna opałowego i braku jakichkolwiek informacji w dokumentach 
źródłowych sugestie te należy uznać te za wątpliwe.  

Niewątpliwie największym zagrożeniem dla tutejszych bagien okazały się melioracje, które 
w kompleksie Tarnawy rozpoczęto już w drugiej połowie XIX wieku (ryc. 3). Nie były to typowe 
prace drenażowe prowadzone na dużą skalę z zaangażowaniem specjalistów, ale lokalne 
osuszenia realizowane sposobem gospodarczym. Według raportu Pilata (1880) o melioracjach w 
Galicji opracowanego na podstawie danych z rad powiatowych, w powiecie leskim „nie ma w 
powiecie ani  jednej miejscowości, w której by przeprowadzone nie zostały systematyczne 
melioracye gruntów za pomocą drenowania pól lub irrygacyi łąk. Niejeden z właścicieli dla 
pozbycia się dobywającej się na powierzchnię pola wody i osuszenia młaczek na stokach gór, 
zakłada kryte rowy kamieniami lub faszyną. wypełnione; niejeden nawet z włościan, gdzie 
położenie sprzyja, spuszcza roweczkami gnojówkę, irrygując nią niżej położone łąki. Gdy jednak 



 

czynności takie odbywają się tylko w pojedynczych wypadkach, jak najmniejszym kosztem, bez 
pewnego systemu i bez udziału technika, przeto takowych między właściwe roboty melioracyjne 
policzyć nie można. Nadmienia wydział w swem sprawozdaniu, że jedną z przyczyn upadku 
drobnych własności ziemskich W górach są deszcze ulewne, spłukujące z ról pługiem 
przewracanych na stromych pochyłościach gór najlepsze i naj pożywniejsze dla roślin składniki 
ziemne. Temu zaradzić tylko może zmiana trybu gospodarstwa w górach, a mianowicie przejście z 
gospodarstwa rolnego do gospodarstwa pastwiskowego, czego początek już w kilku folwarkach 
powiatu z korzyścią zrobionym został.” Dodatkowo raport ten odnotowuje że w powiecie 
turczańskim do którego należała dolina górnego Sanu „żadnej melioracyi w tamtejszych stronach 
dotąd nie przedsiębrano” (Pilat 1880) 
 

 
 
Ryc. 3. Tarnawa - sytuacja przestrzenna ekosystemów podmokłych  w 2. poł. XIX w. Opracowano na podstawie map 
katastralnych z 1852 oraz  der Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000 und der im Maßstabe 
z 1889 (fragment oryginalnej mapy z zaznaczonymi zygzakowatymi liniami rowami melioracyjnym na torfowisku w 
Tarnawie Wyżnej) 



 

Ryc. 4. Stary, zarośnięty rów melioracyjny na borowej części Torfowiska Tarnawa (Czyżby jeszcze ten zaznaczony na 
mapie z 1889 roku?) 
 
Prace melioracyjne były z pewnością kontynuowane w pierwszej połowie XX wieku o czym 
świadczą zachowane do dziś ślady starych rowów osuszających (ryc. 4) a także pierwsza 
powojenna mapa sporządzona w latach pięćdziesiątych (ryc. 5). 
 

Z pierwszej połowy XX wieku zachowały się też zapiski o rozległym, kilkuletnim pożarze na 
torfowisku Tarnawa (Kuczera 1931), w których mowa o dymach, jakie unoszą się nad złożami 
torfu od – według okolicznych mieszkańców trwać to miało przez okres pięciu lat.  Pierwsi 
badacze bieszczadzkich torfowisk Marek i Pałczyński (1964) w latach 1958-1959 stwierdzili na 
torfowiskach Wołosate i Tarnawa zahamowanie procesów wzrostowych w wyniku działania 
czynników erozyjnych. Według autorów na powierzchni kopuł występowały nieregularne rowki 
erozyjne, odkryte płaty torfu oraz zagłębienia terenu ze stagnującą wodą. Taki stan tych obiektów 
był spowodowany prawdopodobnie gospodarką w okresie międzywojennym. W latach 1967 i 1968 
w trakcie prowadzonych, badań prowadzonych na torfowisku Wołosate przez Lipkę i Godziembę-
Czyża (1970) nie stwierdzono już tego typu nierówności.  

W czasach PRL-u ekosystemy torfowiskowe niejednokrotnie traktowano jak zwykłe 
nieużytki. Tylko nieliczne objęte były ochroną rezerwatową. Jednak nawet te podlegały 
sukcesywnej degradacji wywołanej planowanymi na szeroką skalę melioracjami odwadniającymi 
okolicznych łąk i pastwisk. Wysokie zagrożenie dla torfowisk, poza ich osuszaniem i eutrofizacją, 
stanowiła również gospodarcza eksploatacja. Rozwój nowoczesnej techniki pozwolił na 
przemysłowe wykorzystanie tego surowca. Torf wydobywany był m.in. jako: torf ściółkowy, 



 

nawozowy w rolnictwie i ogrodnictwie, a także dla przemysłu papierniczego, metalurgicznego, 
chemicznego, jako biostymulatory stosowane w rolnictwie i medycynie oraz na cele 
balneologiczne – na potrzeby peloterapii (Tobolski 2000). 

 
Ryc. 5 Przedwojenne melioracje (niebieskie przerywane linie) na mapie sporządzonej w latach w latach 
1953- 59: Powiat Ustrzyki Dolne; Województwo Rzeszowskie, mapa w skali 1:25 000, 1962 rok. Zarząd 

Topograficzny Szt. Gen. 
 

Bieszczadzkie torfowiska podobnie jak cała przyroda na długie powojenne lata zostały 
jednak wyłączone spod wpływu człowieka. Po drugiej wojnie światowej i akcji „Wisła” przez blisko 
20 lat trwał zastój w zagospodarowaniu tych dolin. Leśnicy z pierwszymi cięciami sanitarnymi (w 
symbolicznym rozmiarze) na teren istniejącego wówczas tylko z nazwy nadleśnictwa Tarnawa 
wkroczyli dopiero w 1966 roku. Na początku lat 50-tych podjęto działania zmierzające do 
pasterskiego wykorzystania tych ziem. Do początku lat 80-tych przewożono tu pociągami ogromne 
stada owiec z Podhala (ryc. 6). Górale prowadzili wypas na terenie dawnych opuszczonych 
miejscowości w dolinie górnego Sanu od Dydiowej aż po Sianki. Z ówczesnych doniesień wynika 
jednak, że na ogół nie wiązali się z tą ziemią emocjonalnie, więc trudno było od nich oczekiwać, że 
gospodarkę wypasową prowadzić z pełnym poszanowaniem pasterskiego siedliska, które było dla 
nich jedynie doraźnym warsztatem pracy. Głównym przedmiotem pasterstwa były owce, ale 
również bydło, konie, kozy, trzoda chlewna, a także dosyć sporo gęsi. (Biernacka 1962). 



 

Torfowiska traktowano jak nieużytki, więc trudno było oczekiwać szczególnej troski o zachowanie 
ich stanu przyrodniczego.  

 

Ryc. 6. Wypas owiec dowożonych w Bieszczady z Podhala – pocztówka z lat 70-tych XX wieku 

Po wybudowaniu wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej (lata 1955-1962) powstawały kolejne 
szlaki komunikacyjne udostępniające rozległe połacie lasów i terenów nieleśnych. Prawdziwe 
otwarcie terenu doliny górnego Sanu nastąpiło dopiero w latach 1972-1975 po wybudowaniu drogi 
Pszczeliny-Muczne. Kolejny odcinek Muczne-Tarnawa-Bukowiec w następnym pięcioleciu.  

W 1975 roku powstało na tym terenie Gospodarstwo Urzędu Rady Ministrów w Tarnawie 
Niżnej. Z tego okresu powstały pierwsze poważne plany kompleksowej melioracji torfowisk i 
podmokłych łąk. Procesy odwodnienia dolin zintensyfikowane zostały po przejęciu tych terenów 
przez Igloopol w 1982 r. (ryc. 7 i 8).  



 

 

Ryc. 7. Dzisiejsze pozostałości po Igloopolu w Tarnawie – część budynków gospodarczych rozebrano – pozostałe 
służą na cele hodowli konia huculskiego. 

 

Ryc. 8. Dawne obory Igloopolu w Tarnawie 



 

 

Wtedy to przeprowadzono, zakrojoną szeroką skalę, akcję intensywnych melioracji, 
polegających na wykopaniu systemu głębokich rowów i założeniu gęstej sieci drenów 
ceramicznych w gruncie (ryc. 9). Działania te doprowadziły do degradacji ekosystemów 
podmokłych: szuwarów, kompleksów torfowiskowych, podmokłych ziołorośli i mokrych łąk. W 
latach 80-tych podjęto próbę utworzenia w tutejszych dolinach gigantycznych ferm dla bydła 
opasowego. Inicjatywa ta wkrótce jednak okazała się nieopłacalna i w czasie narastającego 
kryzysu lat 80-tych legła w gruzach. Zanim jednak do tego doszło, obecne łąki przez kilka lat były 
intensywnie eksploatowane – tak pod względem wypasowym, jak też paszowym. Z zachowanych 
informacji wynika, że w czasie zbioru zielonki w Tarnawie „przy sprzyjającej pogodzie zbierano ze 
100 ha dziennie, to po drugiej stronie granicy stały wycieczki by obejrzeć mechanizację.” 
(Wróblewski 1984). Być może jest w tym jakaś przesada, ale do uprawy tych ziem faktycznie 
angażowano najnowszy sprzęt, łącznie z rolniczymi samolotami. W samym tylko gospodarstwie 
Tarnawa "Igloopol" hodował 900 sztuk bydła oraz 1200 owiec (Gretschel 1988). Otoczenie 
torfowisk poddano wówczas intensywnym przygotowaniom do pozyskania jak najwyższych 
plonów paszy zielonej. Prace te polegały głównie na wykonywaniu głębokiej orki, wapnowaniu, 
prowadzeniu odwodnień przy użyciu drenów i rowów, których głębokość dochodziła nawet do 2 m 
(ryc. 10) oraz karczowaniu lasów nadpotokowych. Doprowadziło to do osuszenia, a co za tym 
idzie degradacji torfowisk oraz stworzenia nowej granicy rolno-leśnej (Skiba, 1996). 

 

Ryc. 9. Tarnawa - sytuacja przestrzenna ekosystemów podmokłych w latach 80-tych XX w. 



 

W obronie torfowisk wysokich walczyli pierwsi badacze bieszczadzkiej przyrody tacy jak 
Adam Pałczyński i Zygmunt Denisiuk (Pałczyński i Marek 1964, Denisiuk 1975, 1977). Ich 
staraniem powstało wówczas 6 rezerwatów torfowiskowych: Wołosate (w 1959 r, pow. 2 ha), 
Zakole (w 1971 r, pow. 5 ha), Tarnawa (w 1976 r, pow. 34 ha,), Litmirz" (w 1976 r., pow. 13 ha), 
Dźwiniacz" (w 1987 r, pow. 11 ha), Łokieć" (w 1987 r., pow. ok. 10 ha). Mimo formalnego objęcia 
ochroną przyrodnicy uzyskali tyle, że rowów melioracyjnych i sączków nie zakładano na terenie 
samych rezerwatów, odwodniono jednak tereny bezpośrednio przylegające do torfowisk co 
prowadziło do ich stopniowej degradacji. 

 

Ryc. 10. Jeden z głębokich rowów, zarastający szuwarem turzycy dzióbkowatej dzięki zbudowaniu 
zastawek zatrzymujących wodę w kompleksie podmokłym doliny Wołosatego 

Kiedy wielkofermowa hodowla w Bieszczadach upadła, łąki zaczęły ulegać stopniowej 
sukcesji. Dzisiejsza roślinność związana z wypasem ogranicza się więc do miejsc, które nadal są 
w ten sposób użytkowane. Jednak skutki przygotowania tych gruntów pod uprawę i hodowlę, 
polegające na założeniu drenów i wykopaniu systemu rowów, widoczne są po dziś dzień – w 
postaci obniżenia retencji i degradacji systemów wodno-błotnych (ryc. 11, 12), a tym samym 
przesuszenia torfowisk i zaniku wielu kompleksów szuwarowo-ziołoroślowych. Dopiero działania 
ochronne podjęte przez Bieszczadzki P.N. przyczyniły się do wyraźnej i sukcesywnej rewitalizacji 
tych ekosystemów. Pierwsze z nich podejmowane były z niewielkim nakładem kosztów i 
wykorzystaniem naturalnych elementów środowiska (ryc. 13). W kolejnych latach tworzono całe 
systemy zastawek w celu renaturalizacji stosunków wodnych w otoczeniu torfowisk 
zdegradowanych przez sączki i rowy odwadniające oraz spowolnienia spływu wód w sztucznie 
wyprostowanych korytach cieków (ryc. 14). 



 

 

Ryc. 11. Skutek drenującego odwodnienia na okrajku torfowiska Tarnawa: jasne łany śmiałka darniowego i 
brunatne łany trzęślicy modrej (w głębi żywotna kopuła torfowiska) 

 

Ryc. 12. Skutek drenującego odwodnienia okrajka torfowiska Litmirz: jasne łany śmiałka darniowego przy 
rowie melioracyjnym 



 

 

Ryc. 13. Jedna z pierwszych zastawek w BdPN (przy torfowisku Wołosate) 

 

Ryc. 14. System zastawek ziemnych na rowach melioracyjnych w okolicach torfowiska Sokoliki 



 

 
 

Aktywna ochrona torfowisk w Bieszczadzkim P. N. 

Kompleksy torfowiskowe zostały objęte ochroną prawną przez Bieszczadzki Park 
Narodowy w różnym czasie - dolina Wołosatego w 1991 roku, zaś dolina Sanu w 1999 roku. W 
latach następnych podjęto badania nad stanem szaty roślinnej tutejszych torfowisk (Michalik i in. 
1994-96, Kalemba i in. 2004, Szary 2005, Michalik i in. 2009), w następstwie których 
zasugerowano sukcesywną renaturalizację ekosystemów bagiennych. Efektem było podjęcie 
szeregu czynności przywracających dawny stan wód gruntowych w ekosystemach torfowiskowych 
i ograniczających sukcesję wtórną. Wśród najważniejszych należy wymienić 

1. Budowa zastawek wodnych na rowach odwadniających (Ryc. 15) – doprowadziło to do 
powstania systemu drobnych zbiorników wodnych, które podniosły poziom wód 
gruntowych, a także stworzyły mikrosiedliska dla roślinności i fauny wodnej i 
nadbrzeżnej. Od 1994 do 2010 roku na terenie doliny Sanu i Wołosatki wykonano ponad 
500 zastawek przegradzających dawne rowy melioracyjne (ryc. 16). W zakresie projektu 
„Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym" realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2010 wykonano 45 zastawek ziemnych 
na rowach melioracyjnych na okrajkach torfowisk: Sokoliki, Tarnawa I i II, Dźwiniacz, 
Litmirz, Wołosate za Stadniną. 

 

Ryc. 15. Dystroficzna woda zatrzymywana przez usypaną zastawkę na obrzeżach boru bagiennego w 
Tarnawie (2009 r.) 



 

 

Ryc. 16. Rozmieszczenie zastawek w kompleksie Sokoliki-Litmirz-Tarnawa, budowanych w okresie 2000-
2010. 

 
2. Demontaż drenów odprowadzających wodę z bezpośredniego otoczenia torfowiska – 

odcięcie spływu do rowu zbierającego wodę z jego okrajka. W założeniu dreny miały 
odprowadzać nadmiar wody do rowu opaskowego, celem przystosowania przylegającej 
łąki do użytkowania kośnego z użyciem ciągników (obecnie są to już ziołorośla, koszone 
wyłącznie z użyciem sprzętu ręcznego). 

3. Stworzenie oczek wodnych, stanowiących system małej retencji (ryc. 17) w dolinach, 
która spełniać ma wszechstronną funkcję w zakresie: odtworzenia dawnego 
mikroklimatu wybranych części dolin, uformowania siedlisk dla flory higro- i hydrofilnej, 
ustanowienia miejsc rozrodu płazów, ukształtowania mikrosiedlisk dla bezkręgowców 
wodnych – w sumie 39 obiektów małej retencji wodnej (oczka wodne wykopane poza 
dawnym systemem odwadniającym – bez zastawek). 



 

 

Ryc. 17. Rozlewiska odtworzonej małej retencji w kompleksie torfowiska Sokoliki, kompleks Tarnawy, 2007 
r. 

 
4. Ochrona roślinności higrofilnej w kompleksach szuwarowych, ziołoroślowych i 

torfowiskowych poprzez zabezpieczenie tych terenów przed negatywnym 
oddziaływaniem wypasu: budowa ogrodzeń, ochrona  przed eutrofizacją 
(zabezpieczenia przed przenikaniem nawozów naturalnych w ekosystemy mezo- i 
oligotroficzne). 

5. Ochrona aktywna nieleśnych ekosystemów bagienno-torfowiskowych mająca na celu 
ograniczenie sukcesji wtórnej, realizowana poprzez usuwanie krzewów i samosiewu 
drzew na kopułach torfowisk wysokich oraz koszenie i odkrzaczanie na ich okrajkach 
(ryc. 18 i 19) – zabieg prowadzony corocznie, każdego roku w innych miejscach (w 
zależności od kierunku i tempa sukcesji). W zakresie projektu „Ochrona rzadkich i 
zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym" 
realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 wykonano 6,5 ha odkrzaczeń na kopułach 
torfowisk: Łokieć, Litmirz, Tarnawa, Sokoliki i Wołosate oraz wykoszono 13 ha okrajków 
tych torfowisk. W 2013 roku planuje się zaś odkrzaczenie na powierzchni 25,5 ha. 
Koszenia okrajków w ramach projektu będą powtarzane w latach 2012-2014. 
 



 

 

Ryc. 18. Torfowisko Wołosate – usuwanie podrostu brzozy, osiki i kruszyny (2010 r.) 

 

Ryc. 19. Wykoszony okrajek torfowiska Tarnawa (2011 r.) 



 

 
6. Stworzenie systemu monitorującego poziom wód gruntowych w ekosystemach 

bagienno-torfowiskowych: założenie 24 studzienek piezometrycznych w miejscach 
najbardziej narażonych na wszelkie wahania poziomu wody w glebie. W zakresie 
monitoringu przewidziano rejestrowanie zmian po zastosowaniu zabiegów 
nawadniających. 

7. Prowadzenie monitoringu fitosocjologicznego w strefie torfowisk i zabagnień; wytyczenie 
i zastabilizowanie 3 transektów, obejmujących 16 powierzchni badawczych, na których 
sporządzano zdjęcia fitosocjologiczne i kartowano płaty roślinności, a następnie 
porównywano wyniki w różnym przesunięciu czasowym (ryc. 19).  
 

 
 

Ryc. 20. Jeden z monitorowanych transektów na okrajkach torfowiska Wołosate. 

 
8. Prowadzenie monitoringu florystycznego w strefie torfowisk - wyznaczenie czterech 

powierzchni stałych w obrębie torfowisk wysokich, celem inwentaryzacji w obrębie 
zasilanych populacji (Carex pauciflora, Drosera rotundifolia), a następnie porównywano 
wyniki w różnym przesunięciu czasowym (ryc. 20). W zakresie projektu „Ochrona 
rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym" realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 monitorowano na torfowiskach 
stanowiska turzycy skąpokwiatowej i rosiczki okrągłoliostnej oraz na okrajkach kosaćca 
syberyjskiego i mieczyka błotnego. 
 



 

 

Ryc. 21. Monitorowane stanowisko rosiczki okrągłolistnej w Wołosatem 

 
9. W ramach inwentaryzacji roślinności w roku 2007-2009 szczegółowo kartowano 9 

kompleksów bagienno-torfowiskowych (ryc. 22) i wykonano w ich obrębie serię zdjęć 
fitosocjologicznych – celem uruchomienia monitoringu przemian roślinności w zakresie 
wtórnej sukcesji i zastosowanych zabiegów nawadniających. W zakresie projektu 
„Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym" realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 skartowano 5 ha i wykonano 15 
zdjęć fitosocjologicznych. 



 

 
 

Ryc. 22. Przykładowa mapa z inwentaryzacji płatów roślinnych na torfowisku Sokoliki-2 

 
10. Prowadzenie monitoringu płazów i owadów (ryc. 23) związanych z terenami podmokłymi 

i zastoiskami wodnymi – po uprzednim stworzeniu 106 oczek wodnych we wszystkich 
obwodach Parku, obejmujących „krainę dolin” - zwłaszcza tam, gdzie najsilniej 
zaznaczały się efekty dawnej melioracji odwadniającej: Osada – 4, Moczarne – 5, 
Tarnawa – 56, Górny San – 12, Wołosate – 5, Ustrzyki Górne – 11, Brzegi Górne – 7, 
Suche Rzeki – 1 i Caryńskie – 6 oczek. 



 

 

Ryc. 23. Oczka wodne wokół torfowisk stały się ekosystemami bogatymi w entomofaunę 

 
11. Prowadzenie monitoringu bobrów i stanu zachowania żeremi na terenie całego Parku, a 

w szczególności w dolinach, w których głównie były reintrodukowane (obwód Tarnawa). 
12. Opracowanie operatu ochrony ekosystemów wodno-błotnych w projekcie Planu ochrony 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. 
13. Uwzględnienie problematyki ochrony obszarów wodno-błotnych w stałych programach 

edukacyjnych i wydawnictwach BdPN (Roczniki Bieszczadzkie, przewodniki po 
ścieżkach przyrodniczych). 

14. Udostępnienie wybranych  torfowisk (Tarnawa Wyżna, Tarnawa Niżna) poprzez 
przeprowadzenie ścieżek dydaktycznych - trakty piesze o charakterze niskich pomostów 
drewnianych (ryc. 24), tablice edukacyjne przy torfowiskach (Tarnawa Wyżna, 
Wołosate). W zakresie projektu „Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i 
ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym" realizowanego w ramach działania 5.4 
priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 
wybudowano nowy pomost o długości 50 m na torfowisku Wołosate i wymieniono 
zniszczony pomost drewniany o długości 750 metrów na torfowisku Tarnawa. Na 
przeciwko torfowiska Wołosate wybudowano również wiatę edukacyjną, w której 
umieszczone będą tablice edukacyjne ukazujące walory torfowisk i problemy ich 
ochrony. 



 

 

 

Ryc. 24. Nowe pomosty edukacyjne na torfowiskach:(torfowisko Wołosate (u góry), torfowisko Tarnawa (na 
dole) 



 

 

Obecna sytuacja kompleksów torfowiskowych w BdPN 

Obecnie ekosystemy wodno-błotne w Bieszczadzkim Parku Narodowym zajmują 
powierzchnię około 340 ha. W tej liczbie mieszczą się siedliska, takie jak: szuwary, trzęsawiska, 
młaki torfowisk przejściowych i torfowiska wysokie czy bory bagienne. Okrajki torfowisk zwykle 
zajmuje też bogaty ekoton, złożony z mozaiki wierzbowych zarośli i ziołorośli. W szerokiej grupie 
szuwarów wymienić można płaty na ogół wysokiej roślinności nadwodnej ze związku Phragmition: 
szuwar trzcinowy Phragmitetum australis, szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatilis,  szuwar 
mannowy Glycerietum maximae, czy też szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae. Okrajkowe 
podmokliska znacznie poszerzyły swój zasięg z chwila reintrodukcji bobrów w latach 90-tych 
ubiegłego wieku (ryc. 25). 

 

Ryc. 25. Rozlewisko utworzone na obrzeżach torfowiska przez bobry, zainicjowane sztucznym systemem 
zastawek budowanych w ramach zadań ochronnych BdPN (Wołosate, 2008 r.) 

W krajobrazie odcinają się wysokie turzycowiska ze związku Magnocaricion: szuwar turzycy 
błotnej Caricetum acutiformis, szuwar turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis, szuwar turzycy 
prosowej Caricetum paniculatae, szuwar turzycy brzegowej Caricetum ripariae, szuwar turzycy 
dzióbkowatej Caricetum rostratae,  szuwar turzycy pęcherzykowatej Caricetum vesicariae. Z tego 
samego związku często notowane są również zbiorowiska nieturzycowe, jak szuwar kosaćca 
Iridetum pseudoacori, czy  szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, zbiorowisko z 
jeżogłówką gałęzistą Sparganietum erecti. Znikomy udział powierzchniowy mają też zbiorowiska 



 

niewysokich bylin zarastających płytkie wody płynące, do których należy szuwar mannowy niski 
Sparganio-Glycerietum fluitantis. 

Charakterystyczną fizjonomię mają również torfowiska niskie i przejściowe, zbudowane 
często z niewielkich turzyc, jak w przypadku trzęsawiska z turzycą nitkowatą Caricetum 
lasiocarpae lub z turzycą obłą Caricetum diandrae, młaki turzycowo-mietlicowej Carici 
canescentis-Agrostietum caninae, młaki z turzycą pospolitą Carex nigra czy też  źródliskowej 
młaki kozłkowo-turzycowej Valeriano-Caricetum flavae. Okrajki torfowisk wysokich mogą też 
reprezentować inne płaty torfowisk przejściowych, np. zbiorowisko młaki z Menyanthes trifoliata, 
natomiast fragmenty objęte degradacją związaną z przesuszeniem zajmuje zbiorowisko trzęślicy 
modrej Molinia coerulea. 

W terenie bardzo wyraziście odznaczają się płaty wysokotorfowiskowe: kontynentalny 
mszar bagienny Ledo-Sphagnetum magellanici, mszar torfowcowy Sphagnetum magellanici, 
zbiorowisko wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum. Ogromna powierzchnia torfowisk 
wysokich zajęta jest przez lite płaty borówki bagiennej Vaccinium myrtillus, a miejscami 
porastająca również samosiewem brzozy Betula pubescens + B. pendula i kruszyny Frangula 
alnus. Fragmentarycznie również obserwowane są powierzchnie o silniejszym działaniu procesów 
murszenia, gdzie notuje się ekspansję bliźniczki psiej trawki Nardus stricta. 

W obrębie podmokłych łąk wykształcają się remizy z wierzbami: uszatą, szarą, purpurową, 
trójpręcikową, kruchą oraz iwą. W tych fragmentach widoczny jest również spontaniczny obsiew 
olchowy, brzozowy i osikowy. Spośród roślinności zaroślowej na siedliskach torfowiskowych 
wyróżniają się łozowiska - z przewagą wierzby pięciopręcikowej i szarej Salicetum pentandro-
cinereae, natomiast fragmenty leśne zajmują płaty borów bagiennych: sosnowy bór bagienny 
Vaccinio uliginosi-Pinetum, dolnoreglowy bór świerkowy Sphagno-Piceetum montanum i jego 
podzespół suchy z trzęślicą modrą Sphagno-Piceetum. 

 
 

Co dalej z torfowiskami? 

Ekosystemy torfowiskowe niewątpliwie należą do najwrażliwszych układów 
biocenotycznych. Nawet krótkotrwałe, lecz intensywne przesuszenie uruchamia nieodwracalne 
procesy murszenia podłoża torfowego. Dzisiaj możemy już spokojnie stwierdzić, że próby 
reanimacji tych ekosystemów podjęte w ostatniej dekadzie na terenie BdPN przyniosły 
oczekiwane skutki, zatrzymując destruktywne procesy wietrzenia torfu, jak również prowadząc do 
odtworzenia bogatego układu biocenotycznego w całych kompleksach torfowiskowych. Czy 
jednak osiągnęliśmy stan równowagi, w którym przyroda może już teraz sama się regulować? 

Po etapie prac hydrotechnicznych dotyczących renaturalizacji podłoża torfowego potrzebne 
jest zakrojone na szeroka skalę monitorowanie zachodzących procesów. W tym celu wytyczono 
transekty badawcze, na których w regularnym odstępie czasu wykonywane są zdjęcia 
fitosocjologiczne, pozwalające rejestrować kierunek i tempo zmian w roślinności. Ponadto 
wszystkie płaty roślinne w kompleksach torfowiskowych zostały dokładnie skartowane (mapy 
zbiorowisk roślinnych wykonano w skali 1:5000), a także utrwalone na bogatej dokumentacji 
fotograficznej. Monitoring dotyczy również samego podłoża – w obrębie wszystkich kompleksów 
torfowiskowych założono 24 studzienki piezometryczne (ryc. 26), które pozwalają rejestrować 

http://f2.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Caricetum_diandrae.htm�


 

sezonową fluktuację poziomu wód gruntowych (ryc. 27). Mierzona jest też temperatura (Ryc. 28), 
co pozwala rozszerzyć badania nad skorelowaniem czynników mikroklimatycznych z wegetacją 
tutejszej roślinności.  

 
 

 
 

Ryc. 26. Studzienki piezometryczne rejestrujące poziom wody gruntowej na torfowiskach w Wołosatem i w 
Tarnawie oraz zbiór danych z piezometru na Dźwiniaczu. 



 

Zaistniałe wcześniej procesy degeneracyjne, jak również wejście niektórych fragmentów 
torfowiska w stadium borowacenia (zarastania jako elementu naturalnej sukcesji w kierunku boru 
bagiennego), wymaga stałych działań aktywnej ochrony polegającej na usuwaniu samosiewu 
dendroflory. Wśród najczęściej usuwanych drzew i krzewów znajdują się: kruszyna, brzoza, 
świerk, iwa i osika. Siewki wyrywane są z korzeniami lub wycinane poniżej szyjki korzeniowej, aby 
nie wytwarzały odrostów korzeniowych. Oczywiście nie sposób objąć tym zabiegiem całą 
powierzchnię kompleksów torfowiskowych. W miejscach, gdzie rozwinęła się już typowa 
roślinność boru bagiennego, jak również na okrajkach, które stanowią naturalne refugia 
zaroślowe, drzewa i krzewy stanowią naturalny element ekosystemu, który nie podlega usuwaniu. 

Istotnym elementem przyszłych działań monitoringowo-ochronnych jest czuwanie nad 
ocalonymi lub odtworzonymi populacjami rzadkich gatunków, takich jak rosiczka okrągłolistna 
(Drosera rotundifolia) czy turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora). W tym celu corocznie 
sprawdzana jest liczebność populacji na wybranych stanowiskach. Pobrane też zostały nasiona 
do hodowli tych gatunków ex situ, celem zasilania populacji tam, gdzie wykazują one tendencje 
zanikające. 

Kwestia wytyczenia granicy między uznaniem naturalnego kształtowania się szaty roślinnej, a jej 
aktywnym modelowaniem zawsze pozostanie dyskusyjna i trudna do jednoznacznego określenia. 
Niemniej w chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia z obszarami, na których nawarstwiły się 
skutki wielowiekowej presji człowieka, trudno jest przyjąć całkowicie bierną postawę. Dopiero 
przyszłe pokolenia mogą ocenić, na ile działania nasze były owocne i uzasadnione. 

 

Ryc. 27 Korelacja wielkości opadów i poziomu wody gruntowej na torfowisku w Tarnawie 



 

 

 

Ryc. 28. Relacja pomiędzy temperaturą powietrza i temperaturą wody gruntowej na torfowisku w Tarnawie 
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