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Ocena ekologicznego znaczenia poszczególnych ekosystemów i ich 

roli w krajobrazie wymaga określenia związków między poszczególnymi 

ekosystemami oraz roli, jaką omawiany ekosystem odgrywa w skali glo- 

balnej. Uświadomienie sobie tych zależności pozwala na właściwą ocenę 

znaczenia tego ekosystemu i to nie tylko ekologiczną, lecz także ocenę 

jego rzeczywistej wartości ekonomiczno-społecznej. Ocena taka powinna 

obejmować nie tylko natężenie wewnętrznych procesów charakteryzuja- 

cych poszczególne ekosystemy, lecz przede wszystkim oprzeć sie na okre- 

Śleniu. wielkości oddziaływań między ekosystemami. Oddziaływania te 

sprowadzają się do wymiany mas, wymiany energii i wymiany infor- 

macji. ' . | 

Analiza takich oddziaływań jest stosunkowo prosta, gdy znane są no- 

śniki i kanały wymiany. Ponieważ jednym z głównych nośników jest 

woda, analiza charakteru hydrologicznego zlewni jest jednym z podsta- 

wowych etapów badań. W przypadku drugiego nośnika, jakim jest po- 

wietrze, sprawa jest bardziej złożona. Trzecim nośnikiem są biota. Funk- 

cjonowanie tego nośnika jest najmniej poznane i istniejące oceny licz- 

bowe muszą być traktowane z dużą ostrożnością. | 

W obszarach zagospodarowanych należy także uwzględniać działal- 

ność gospodarczą człowieka. W tym wypadku ocena zarówno kierunku, 

jak i wielkości wymiany, jest możliwa na podstawie analizy poczynań - 

gospodarczych. Największą liczbą danych dysponujemy na temat wymia- 

"ny mas, znacznie mniej — na temat przepływu energii, a badania doty- 

czące przepływu informacji są w stadium początkowym. Nie znaczy to 

jednak, że nie można określić ekologicznego znaczenia poszczególnych
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ekosystemów, w tym ekosystemów bagieńnych. Zasięg poszczególnych 
oddziaływań jest bardzo różny — od bardzo niedalekich, kończących się 
za granicą ekosystemu, do tak dalekich, że można mówić o ich oddzia- 
ływaniu w skali globalnej. 

Bagna biebrzańskie i narwiańskie nadają swoiste piętno wodom z nich 
wypływającym i tę odrębność wód narwiańskich można prześledzić je- 
szcze daleko poniżej ujścia Narwi do Wisły. Nie jest to stwierdzenie 
odkrywcze, bo już Pliniusz powiedział: „Tales sunt aquae qualis terra 
per quam fluunt". 

Lee i in. [7] oceniając wpływ bagien na jakość wody wymienili sze- 
reg dodatnich i ujemnych oddziaływań. Podkreślali bardzo silne pogor- 
szenie się jakości wody odprowadzanej z bagien w efekcie melioracji. 
Melioracje odbijały się ujemnie na jakości wody zbiornika wodnego le- 
żącego poniżej nacieku. W przypadku melioracji bagien Biebrzy eutro- 
fizacja wystąpiłaby w Zalewie Zegrzyńskim, mającym zaopatrywać 
w wodę stolicę. | 

Prof. Wetzel [12] we wstępie do materiałów z sympozjum poświęco- 

nemu środowiskom podmokłym w USA przewiduje, że następnym kry- 
zysem, jaki grozi ludzkości, będzie kryzys wodny. 

Rola bagien biebrzańskich, analogicznie do innych dużych obszarów 
bagiennych, jako miejsc lęgowych oraz jako szlaków wędrówek ptactwa 

błotnego i wodnego, była dyskutowana na poprzednim spotkaniu. Eko- 
logiczne znaczenie tego ekosystemu również wykracza bardzo daleko po- 

za jego granice; bagna biebrzańskie są ogniwem w znacznie większym 

układzie. 
Z punktu widzenia biologicznej produktywności każdy ekosystem moż- 

na określić jako układ, w którym realizują się dwa przeciwstawne pro- 

cesy. Są to: | 
— wytwarzanie substancji organicznej będącej podstawą energetycz- 

ną i budulcową dla wszystkich pozostałych komponentów ekosystemu; 

proces ten nazwany został produkcją pierwotną; 

— wykorzystanie wytworzonej substancji organicznej na dalsze pro- 
cesy życiowe, czyli jej zużycie — rozkład, w czasie którego uwalniana 
energia wiązań chemicznych jest wykorzystywana do podtrzymywania 
aktywności życiowej pozostałych komponentów (konsumentów) — orga- 

nizmów heterotroficznych. 
W przeważającej większości ekosystemów procesy produkcji pierwot-- 

nej są równoważne przez procesy konsumpcji — rozkładu. Tam gdzie 
człowiek włącza się w te procesy, wykorzystując część produkcji pier- 
wotnej dla swoich potrzeb, zaczyna on konkurować z pozostałymi kon- 
sumentami i musi ograniczyć ich działalność. Nazywa się to ochroną 
roślin, zwalczaniem szkodników lub ogólniej uprawą. Zebrane przez czło-
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wieka plony zostają następnie zużyte na jego potrzeby — rozłożone do 
składników mineralnych, co równoważy produkcję pierwotną. 

Ekosystem, w którym procesy konsumpcji przeważają nad produkcją 
pierwotną, nie może się utrzymać. Taki ekosystem „zjadłby” sam siebie. 

W sytuacji odwrotnej, w której procesy produkcji pierwotnej przewa- 
żają nad konsumpcją, obserwuje się nagromadzenie substancji organicz- 
nej lub jej eksport poza ekosystem. Jeżeli, w przypadku eksportu, wy- 
tworzona substancja organiczna jest konsumowana poza ekosystemem 

produkującym, układ bilansuje się w skali ponadekosystemalnej, np. fi- 

zjocenotycznej. Tu należy zaliczyć ekosystemy zagospodarowane przez 
człowieka. Na tym tle wyróżniają się ekosystemy bagienne, w których 
produkcja pierwotna znacznie przewyższa konsumpcję. Nadmiar substan- 
cji organicznej gromadzi się w nich w postaci złóż torfu. Bagno torfowe 

jest właściwie jedynym ekosystemem, w którym zachodzi obecnie od- 
kładanie substancji organicznej na większą skalę. Ta unikalna właściwość 
wymaga głębszego zastanowienia i oceny jej znaczenia ekologicznego. 

Obszary bagienne, jak każdy ekosystem, można opisać pod względem 
ekologicznym szeregiem równań, tworzących w sumie ekologiczny mo- 

del ekosystemu. | 
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Rola makrofitów, którymi zajmuje się nasza pracownia, jest opisy- 
sywana np. 10 równaniami określającymi udział tych roślin w procesach 
produkcyjnych (Park i in. [9]). — 

Uproszczony model graficzny (rys. 1) obejmuje zarys produkcji i obie- 
gu substancji organicznej w systemie bagien Biebrzy analogicznie do mo- — 
delu Stone [12] dla słodkowodnych bagien Luizjany. Mimo wielkich upro- 
szczeń model pozostaje nadal dość złożony. 

Poprzez migracje fauny bagno oddziałuje na sąsiednie ekosystemy. 
Makrofity sterują gospodarką wodną systemu. Ewapotranspiracja z ba- 
gien Biebrzańskich jednak nie była brana pod uwagę, chociaż według 
naszych wstępnych ocen sięga ona około 10 1/km?/s, jest więc wyższa 
od odpływu określonego przez hydrogeologów. Ewapotranspiracja kształ- 
tuje ekoklimat sąsiednich terenów, zwiększając ich wilgotność. Znacznie 
istotniejsze są jednak oddziaływania związane z wymianą gazową roślin 

bagiennych, gdyż w związku z przewagą procesów produkcyjnych nad 
konsumpcją, -w odkładanych torfach petryfikowane są_poważne ilości 
węgla. Rola bagien w tym procesie ma znaczenie klimatotwórcze. 

Żeby tę kwestię wyjaśnić, trzeba poświęcić kilka słów bilansowi wę- 
gla na kuli ziemskiej, gdyż ze względu na dużą ruchliwość mas powie- 
trznych bilansowanie CO» atmosfery można przeprowadzić dopiero w tej 
skali. | 

Na wstępie do zagadnień bilansu węgla należy podkreślić, że wszy- 
stkie ekosystemy biorą udział w obiegu węgla, ale jedynie bagna wy- 
łączają wiązany w procesach produkcyjnych CO» z obiegu przez jego 
fossylizację w złożach torfów. Pozostałe ekosystemy pobierany CO> uwal- 
niają w procesach rozkładu, w cyklu sezonowym lub po kilku, a najwy- 
żej kilkudziesięciu latach. Następuje pewna retardacja obiegu, lecz nie 
fossylizacja CO. Podobnie do lądowych ekosystemów działa ocean 
wszechświatowy. I w tym przypadku osady oceaniczne są wolne od sub- 
stancji organicznej. Wyjątkowość .bagien oraz obszarów ujściowych rzek, 
gdzie rozbudowujące się delty mogą grzebać znaczne ilości substancji 
organicznej, jest zasadniczą kwestią oceny ekologicznej roli bagien i to 

znacznie ważniejszą niż bilans wodny czy produkcja siana. Łącznie pula 
węgla kuli ziemskiej wynosi około 2,5 - 1022 g. Jest on rozmieszczony 
dosyć nierównomiernie ,(tab. 1). Zawartość węgla w biotach wg trzech 

pierwszych autorów (tab. 1) jest dosyć zbliżona, jedynie Ronov [10] oce- 
nia ją wyżej. Whittaker i Likens [13] oceniają ją па 8,3 - 107 gC. 
Biota pozostają w stałej wymianie CO» i O> z otaczającym środowiskiem. 

Gowdy i in. [5] przedstawili model przepływu przez biota (rys. 2) na 
podstawie danych Bolina [1]. 

Według Bolina [1] w biologicznym obiegu rocznym znajduje się 
7,5 * 1016 g C/rok. Whittaker i Likens [13] oszacowali tę wielkość na
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Rys. 2. Model krążenia węgla w biosferze (wg Gowdy ii 1975 zmienione). Ilość 
w 10% g/C/rok 

7,32 - 10'° g C/rok. Obieg ten stanowi około 10%/0 zasobów atmosferycz- 
nego CO». Już z porównania tych dwóch wielkości widać, że zasoby atmo- 
sferycznego CO, ksztaltowane sq przez procesy biologiczne i że w ciągu 
10 lat cała pula CO; atmosfery ulega odnowieniu za pośrednictwem biot. 

Przez wiele lat przyjmowano, że poziom CO» w atmosferze jest wiel- 
kością stałą i wynosi 0,03%/0 objętościowo. Nieznaczne zmiany tej zawar- 
tości mogą radykalnie zmienić klimat kuli ziemskiej. Zmhiejszenie ilo- 
ści CO» z 0,03*%/0 do 0,015%/6 spowoduje całkowite zlodowacenie naszej 
płanety [3], zaś zwiększenie ilości CO» w atmosferze spowoduje wzrost 
temperatury poprzez efekt szklarniowy. Dwukrotny wzrost ilości COs 
w atmosferze powinien podnieść średnią temperaturę atmosfery o około 
2°C (wg różnych autorów 0,8%C, wg Broeckera — 3,6?C). Taki wzrost 
temperatury to katastrofa kosmiczna. Okazuje się, że zawartość СО» 

w atmosferze systematycznie rośnie. Ten stały wzrost ilości CO w atmo- 
sferze przypisywany jest gospodarczej aktywności człowieka. Składają 
się na to spalanie paliw kopalnych oraz mineralizacja gleb eksplato- 
wanych rolniczo. W procesie spalania [5] ilość CO» atmosferycznego wzra- 
sta o 0,5%/0 rocznie. Według analiz Mauna Loa [1] obserwowany wzrost 
koncentracji CO; w atmosferze, wynoszący 0,7 ppm, odpowiada około 
0,25°/o przyrostu ilości CO» w atmosferze. Należy zastanowić się nad po- 

zostatymi 0,25°7/o.
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Środowiska podmokłe zajmują wg Whittakera i Likensa [13] 5,9 
- 105 km? o łącznej produkcji netto 3,9 - 10% g C/rok. Według Moore 

i Bellamy [8] torfowiska zajmują około 250 mln ha. Ich produkcja wy- 
nosi około 2 * 10% g C rocznie (przeliczenie Autora). Wielkość ta jest 
niższa niż podana przez Whittakera i Likensa, ale dotyczy wyłącznie tor- 
fowisk, podczas gdy Whittaker i Likens oceniali wszystkie środowiska 
podmokłe. Roślinożercy zużywają około 1%/0 produkcji pierwotnej (4,6 
- 103 g C), reszta odkłada się w torfach po częściowym rozłożeniu przez 
mikroorganizmy. Isaćenko [6] szacuje tę część również na 2 : 105 g C. 
Jest to około 0,31%/0 zasobów atmosferycznych, co w bardzo przybliżo- 
nym szacunku odpowiada brakującym 0,25%/6. Pozwala to przypuszczać, 
że środowiska podmokłe są jedynym ekosystemem przeciwdziałającym 
nagromadzaniu się CO; w atmosferze. Z tego względu obszary bagienne 
i procesy torfotwórcze powinny być wszelkimi sposobami chronione, 
a gospodarka na nich podporządkowana ich roli ekologicznej w przy- 
rodzie. 
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А. Щепаньски 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Резюме 

В труде предпринимается попытка экологической оценки Бебжских болот как экоси- 

стемы. Торфяное болото является существенной экосистемой, в которой происходит по- 

стоянное отложение органической массы в широком масштабе. Оно играет подобную роль 

в обороте угля, исключая из оборота СО, связанный в продукциовных процессах путем 

его фоссилиации в торфяных месторождениях. Исключительность болот является основ- 

ным критерием экологической оценки этой экосистемы. Отложение углерода в торфяни- 

ках составляет около 2.105 г С в год. Из этого следует, что заболоченные земли представ- 

ляют собой единственную экосистему, противодействующую накапливанию СО) в атмос- 

фере. Поэтому они должны быть охвачены охраной, а происходящие в них торфообразую- 

щие процессы должны поддерживаться. Водное хозяйство на торфяниках и болотных 

землях далжно быть подчинено их экологической роли в природе. | 

A. Szczepański 

ECOLOGICAL EVALUATION OF WETLANDS 

f 

Summary 

An attempt of ecological evaluation of the Biebrza fens as an ecosystem is 

undertaken in the work. The peat bog is an only ecosystem, in which continuous 

deposition of organic matter on a wide scale takes place. It plays a similar role 

in the carbon turnover, while excluding CO, fixed in production processes of the 

turnover through its fossiliation in peat deposits. The exceptionality of peatlands 

is a principal criterion of the ecological evaluation. of this ecosystem. The coal 

production in peatlands is 2 - 105 g C a year. It follows from the above that wet- 

lands sites constitute the only ecosystem, which counteracts the CO, accumulation 

in atmosphere. Therefore, they should be comprised with protection and the peat- 

-forming processes running in them should be maintaned. Farming on peatlands 

and wetlands ought to be subordinated to their ecologic role in the nature. 

 


