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Streszczenie

Ekosystemy torfowiskowe wraz ze swoim ogromnym bogactwem gatun-
kowym stanowi  bardzo wa ny element przyrodniczy. Zachowanie zbiorowisk ro-
linnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich jest bardzo wa ne ze wzgl -

du na ochron  bioró norodno ci Kotliny Orawsko-Nowotarskie. Celem pracy by o
dokonanie oceny stanu procesu torfotwórczego przy zastosowaniu metody kana-
dyjskiej opisanej przez Rochefort i in. (1997). Badaniom zosta o poddane torfowi-
sko wysokie Pu cizna D ugopole zlokalizowane w Kotlinie Orawsko-Nowotar-
skiej. Obiekt ten by  przez wiele lat intensywnie eksploatowany, co spowodowa o
znaczne przesuszenie ekosystemu torfowiskowego. Doprowadzi o to do degradacji
szaty ro linnej na badanym obszarze, wiadczy o tym pojawienie si  gatunków
nale cych do klas: Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-callunetea, Epiolobietea an-
gustifolia, które powoduj  zanikanie cennych gatunków wysokotorfowiskowych.

Z przeprowadzonych bada  wynika, e redni stopie  pokrycia terenu
przez warstw  mszyst  wynosi 45,27%. Z oceny stanu procesu torfotwórczego na
torfowisku Pu cizna D ugopole wynika, e na badanym obiekcie proces torfotwór-
czy zosta  spowolniony ale nie zatrzymany. W zwi zku z powy szym zachodzi
pilna potrzeba jego renaturyzacji i obj cia ochron  prawn .

S owa kluczowe: proces torfotwórczy, metoda kanadyjska, ramka, stopie  pokry-
cia, ro linno  torfotwórcza, warstwa mszysta, torfowisko wysokie
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Summary

Peat-bog ecosystem, with their huge species wealth the very essential natu-
ral component. Preservation of plant community characteristic of raised bogs is
very important because of protection of biological diversity of Orawsko-
Nowotarska Basin.

The goal of the work was done estimation peat-forming process using the
Canadian method described by Rochefort, Quinty and Campeau (1997).

The research has been legacy on the peat-bog Pu cizna D ugopole located
in the Orawsko-Nowotarska basin. All of investigated peat-bog was intensively ex-
ploitation, as a result of him peat ecosystem to surrender considerably drying. It
his lead to deterioration of plant covers on the examined territory. The proof of it
is occurrence of the species characteristic for the class: Molinio-Arrhenatheretea,
Nardo-callunetea, Epilobietea angustifolii, which they cause displacement of typi-
cal raised bogs species. The results of performed research have shown that the av-
erage degree of coverage by moss layer is 45,27%. Assessment of the peat-forming
precess of peat-bog Pu cizna D ugopole shows that, on the bog dome, the peat-
forming proces has to inhibit but not stopped yet. In this regard, there is an urgent
need for their renaturization and legal protection.

Key words: peat formation, canadian method, frame, degree of coverage, peat
vegetation, moss layer, raised bogs

WST P

Torfowiska wysokie jak i wszystkie mokrad a nale  do ekosystemów za-
gro onych w skali globalnej. Degradacja tych terenów wynika zarówno z glo-
balnych zmian klimatycznych ale przede wszystkim z ekspansywnej dzia alno ci
cz owieka. Do najwa niejszych typów dzia alno ci ludzkiej maj cej negatywny
wp yw na tereny mokrad owe zaliczy  mo emy przede wszystkim  eksploatacj
i zabiegi odwadniaj ce.

Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej s  najwi kszym kompleksem
torfowisk wysokich na terenie Polski po udniowej. Mimo eksploatacji torfu
prowadzonej na tym obszarze od setek lat, wiele z torfowisk zachowa o przy-
najmniej cz ciowo swój naturalny charakter i z tego wzgl du stanowi  du
warto  przyrodnicz . Ju  od dawna zwracano uwag  na wielofunkcyjne zna-
czenie ekosystemów torfowiskowych [Lipka 2000]. Najwi kszy nacisk k adzio-
no na przyrodnicz  rol  torfowisk w aspekcie hydrologicznym, a wielu badaczy
zajmowa o si  hydrologi  tych obszarów [Kulczy ski 1958, urek 1968, Verry
1981, Okruszko 1983, Brandyk i in. 1995, Nowicki i in. 1996, Lipka 2000].
Jednak nie mo na zapomina  o wa nej funkcji tych siedlisk dla zachowania
bioró norodno ci i to zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak równie  krajobra-
zowym.
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Torfowiska wysokie s  wa nym elementem przyrodniczym krajobrazu
i stanowiskiem rzadkich zbiorowisk ro linnych. Bardzo istotny jest fakt, i  eko-
systemy torfowiskowe maj  ogromny wp yw na zachowanie bioró norodno ci
i to nie tylko ze wzgl du na bogactwo gatunkowe. Tereny te bowiem spe niaj
rol  korytarzy ekologicznych i refugiów dzikiej przyrody w krajobrazie zmie-
nionym antropogenicznie. Ze wzgl du na ludzk  dzia alno  szczególnie eks-
ploatacyjn , torfowiska wysokie trac  swój charakter krajobrazu naturalnego na
rzecz cech typowych dla krajobrazu kulturowego niekiedy o cechach krajobrazu
zdegradowanego.  Wa nym jest podtrzymanie procesów torfotwórczych na tych
cennych obiektach i zachowanie ich dla przysz ych pokole .

Dlatego w tak cennym przyrodniczo obszarze konieczne jest prowadzenie
monitoringu, który b dzie mia  na celu ocen  i kontrol  zmian zachodz cych w
tutejszych ekosystemach. Szczególnie istotne s  badania aktualnego stanu szaty
ro linnej, dynamiki wzrostu warstwy akrotelmowej oraz ocena zaawansowania
procesu torfotwórczego.

OPIS TERENU BADA  I METODYKA

Badania zosta y przeprowadzone na torfowisku wysokim Pu cizna D ugo-
pole, zlokalizowanym w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Torfowisko to jest
zasilane g ównie wodami opadowymi i ma charakter wododzia owy [ ajczak
2006]. rednia mi szo  torfu na zachodniej, badanej kopule wynosi 1,08m.
maksymalna natomiast 2,65m. Na Pu ci nie D ugopole dominuje torf Eriopho-
ro-Sphagneti o rednim stopniu rozk adu wynosz cym 20% i redniej popielno-
ci 3,6% [Lipka i Zaj c 2003, Lipka i in. 2004].

Do oceny stanu procesu torfotwórczego wykorzystano metod  kanadyjsk ,
opracowan  przez Rochefort i in. [1997]. W metodzie tej okre la si  stopie
pokrycia powierzchni torfowiska przez 3 grupy ro lin (mchy torfowce, mchy
brunatne i ro liny naczyniowe). W tym celu wykorzystuje si  przeno n  ramk  o
wymiarach 75 cm x 75 cm podzielon  na 9 kwadratów. Stopie  pokrycia, wyra-
ony w procentach, okre la si  w 4 naro nych kwadratach. Uzyskane w ten spo-

sób wyniki s u  do obliczenia redniego pokrycia dla ca ej ramki.
Pomiary by y wykonywane wzd u  transektu wyznaczonego na zachodniej

kopule torfowiska Pu cizna D ugopole. Transekt o cznej d ugo ci 328 m wy-
znaczono z pó nocnego-zachodu na po udniowy-wschód kopu y. W sumie na
torfowisku wykonano 42 pomiary metod  Rochefort i in. [1997].

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Okre lono wspó zale -
no  pomi dzy rednim stopniem pokrycia powierzchni torfowiska przez mchy
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torfowce i ro liny naczyniowe. W tym celu wykorzystano wspó czynnik korela-
cji liniowej Pearsona. Wspó czynnik ten obliczono wed ug wzoru:

yxss
)Y,Xcov()X,Y(r)Y,X(r ==

gdzie: 
cov(X,Y) – kowariancja pomi dzy zmiennymi X a Y,
sxsy – odchylenie standardowe zmiennych [Zelia  2000].
Na podstawie obliczonego wspó czynnika r i liczebno ci próby, z wyko-

rzystaniem nomogramów wyznaczono przedzia y ufno ci dla wspó czynnika
korelacji [Krysicki i in. 2006].

WYNIKI I DYSKUSJA

Od wielu lat na wszystkich torfowiskach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
by y prowadzone prace eksploatacyjne. Silna antropopresja doprowadzi a do
zak ócenia stosunków wodnych, a co za tym idzie do daleko posuni tych zmian
w ekosystemach. Powoli wypierane zostaj  ro liny charakterystyczne dla torfo-
wisk wysokich, a na ich miejsce pojawiaj  si  ro liny obce. Na badanym torfo-
wisku obecnie nie stwierdzono adnych prac wydobywczych, mimo to skutki
wcze niejszej dzia alno ci cz owieka doprowadzi y do daleko posuni tych
zmian w szacie ro linnej. O degradacji wiadczy mi dzy innymi pojawienie si
ro lin z takich klas jak: Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-Callunetea oraz Epilo-
bietea angustifolia [Malec 2011]. Do  licznie reprezentowana jest tu równie
klasa Vaccinio-Piceetea, jej pojawienie si  wiadczy o niekorzystnych zmianach
sukcesyjnych jakie zachodz  na badanym obiekcie [Malec 2011].

W zwi zku z bogactwem gatunkowym, du  odr bno ci  i unikatowo ci
ekosystemów torfowiskowych Kotliny Orawsko-Nowotarskiej wa ne jest ci g e
monitorowanie ich kondycji i opracowanie najskuteczniejszej formy ochrony.
W tym celu istotne jest prowadzenie bada  nie tylko z zakresu oceny stanu szaty
ro linnej i tempa przyrostu warstwy akrotelmowej, ale równie  dotycz ce stanu
zaawansowania procesu torfotwórczego.

W tym celu zosta y przeprowadzone badania zaawansowania procesu tor-
fotwórczego wcze niej wymienion  metod  kanadyjsk .

Na badanym torfowisku najwi kszym rednim stopniem pokrycia charak-
teryzuj  si  mchy torfowce 45,27%, przy warto ciach wahaj cych si  od 0% do
85%. Niewiele mniejsz  warto  obliczono dla ro lin naczyniowych 43,99%.
Zasadnicz  ró nic  w porównaniu do mchów torfowców mo na zauwa y  anali-
zuj c warto ci skrajne dla tej grupy ro lin. W tym przypadku nie stwierdzono
ani jednego punktu pomiarowego na którym ta grupa ro lin by aby nieobecna,
minimum jakie obliczono to 12,5%. Maksymalny stopie  pokrycia powierzchni
przez ro liny naczyniowe  to  93,75%.
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W przypadku trzeciej grupy ro lin (mchy brunatne) redni stopie  pokry-
cia powierzchni obliczono na poziomie 10,74%, przy warto ciach granicznych
wynosz cych odpowiednio 0% i 68,75% [tab.1].

Tabela 1. Stopie  pokrycia powierzchni przez 3 grupy ro lin
Table 1. Degree of coverage of layer by 3 groups plants

Pokrycie w kwadracie 25 cm x 25
cm [%]Punkt pomiarowy Grupy ro linno ci

1 2 3 4

rednie
pokrycie
w ramce

[%]
Mchy torfowce 70 50 90 80 72,5
Mchy brunatne 0 0 0 10 2,51

Ro liny naczyniowe 30 50 10 10 22,5
Mchy torfowce 60 40 30 10 35
Mchy brunatne 5 10 0 50 16,252

Ro liny naczyniowe 35 50 70 40 48,75
Mchy torfowce 90 80 40 50 65
Mchy brunatne 0 0 0 0 03

Ro liny naczyniowe 10 20 60 50 35
Mchy torfowce 10 80 30 40 40
Mchy brunatne 0 0 0 0 04

Ro liny naczyniowe 90 20 70 60 60
Mchy torfowce 10 80 10 70 42,5
Mchy brunatne 0 0 0 0 05

Ro liny naczyniowe 90 20 90 30 57,5
Mchy torfowce 70 50 20 50 47,5
Mchy brunatne 5 0 0 0 1,256

Ro liny naczyniowe 25 50 80 50 51,25
Mchy torfowce 40 0 20 10 17,5
Mchy brunatne 0 0 0 0 07

Ro liny naczyniowe 60 100 80 90 82,5
Mchy torfowce 0 50 80 70 50
Mchy brunatne 20 10 0 10 108

Ro liny naczyniowe 80 40 20 20 40
Mchy torfowce 60 30 80 75 61,25
Mchy brunatne 0 0 5 5 2,59

Ro liny naczyniowe 40 70 15 20 36,25
Mchy torfowce 30 10 20 60 30
Mchy brunatne 10 30 40 10 22,510

Ro liny naczyniowe 60 60 40 30 47,5
Mchy torfowce 50 0 30 50 32,5
Mchy brunatne 0 0 10 0 2,511

Ro liny naczyniowe 50 100 60 50 65
Mchy torfowce 10 50 70 0 32,5
Mchy brunatne 0 0 0 40 1012

Ro liny naczyniowe 90 50 30 60 57,5
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Punkt pomiarowy Grupy ro linno ci
Pokrycie w kwadracie 25 cm x 25

cm [%]

rednie
pokrycie
w ramce

[%]
Mchy torfowce 0 0 20 0 5
Mchy brunatne 90 10 0 90 47,513

Ro liny naczyniowe 10 90 80 10 47,5
Mchy torfowce 0 90 80 20 47,5
Mchy brunatne 0 0 0 0 014

Ro liny naczyniowe 100 10 20 80 52,5
Mchy torfowce 0 0 10 0 2,5
Mchy brunatne 0 30 50 20 2515

Ro liny naczyniowe 100 70 40 80 72,5
Mchy torfowce 60 30 0 0 22,5
Mchy brunatne 0 0 10 10 516

Ro liny naczyniowe 40 70 90 90 72,5
Mchy torfowce 95 15 5 95 52,5
Mchy brunatne 0 5 80 0 21,2517

Ro liny naczyniowe 5 80 15 5 26,25
Mchy torfowce 80 80 10 30 50
Mchy brunatne 10 10 10 0 7,518

Ro liny naczyniowe 10 10 80 70 42,5
Mchy torfowce 0 0 0 10 2,5
Mchy brunatne 10 0 0 5 3,7519

Ro liny naczyniowe 90 100 100 85 93,75
Mchy torfowce 60 0 0 60 30
Mchy brunatne 10 10 0 10 7,520

Ro liny naczyniowe 30 90 100 30 62,5
Mchy torfowce 20 10 0 0 7,5
Mchy brunatne 10 0 40 20 17,521

Ro liny naczyniowe 70 90 60 80 75
Mchy torfowce 0 0 0 0 0
Mchy brunatne 90 50 70 20 57,522

Ro liny naczyniowe 10 50 30 80 42,5
Mchy torfowce 80 90 0 95 66,25
Mchy brunatne 0 0 0 0 023

Ro liny naczyniowe 20 10 100 5 33,75
Mchy torfowce 0 0 0 0 0
Mchy brunatne 80 50 95 50 68,7524

Ro liny naczyniowe 20 50 5 50 31,25
Mchy torfowce 0 0 0 0 0
Mchy brunatne 60 40 10 70 4525

Ro liny naczyniowe 40 60 90 30 55
Mchy torfowce 60 10 30 60 40
Mchy brunatne 0 15 0 10 6,2526

Ro liny naczyniowe 40 75 70 30 53,75
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Punkt pomiarowy Grupy ro linno ci
Pokrycie w kwadracie 25 cm x 25

cm [%]

rednie
pokrycie
w ramce

[%]
Mchy torfowce 90 40 80 20 57,5
Mchy brunatne 0 10 10 0 527

Ro liny naczyniowe 10 50 10 80 37,5
Mchy torfowce 90 90 80 30 72,5
Mchy brunatne 0 0 0 10 2,528

Ro liny naczyniowe 10 10 20 60 25
Mchy torfowce 90 20 10 80 50
Mchy brunatne 0 10 0 10 529

Ro liny naczyniowe 10 70 90 10 45
Mchy torfowce 80 30 30 50 47,5
Mchy brunatne 0 10 0 0 2,530

Ro liny naczyniowe 20 60 70 50 50
Mchy torfowce 90 80 50 70 72,5
Mchy brunatne 0 5 0 0 1,2531

Ro liny naczyniowe 10 15 50 30 26,25
Mchy torfowce 70 80 60 80 72,5
Mchy brunatne 0 0 0 0 032

Ro liny naczyniowe 30 20 40 20 27,5
Mchy torfowce 70 60 20 50 50
Mchy brunatne 10 0 0 0 2,533

Ro liny naczyniowe 20 40 80 50 47,5
Mchy torfowce 100 70 70 90 82,5
Mchy brunatne 0 0 20 0 534

Ro liny naczyniowe 0 30 10 10 12,5
Mchy torfowce 90 5 0 90 46,25
Mchy brunatne 0 5 0 0 1,2535

Ro liny naczyniowe 10 90 100 10 52,5
Mchy torfowce 95 30 10 90 56,25
Mchy brunatne 0 5 10 0 3,7536

Ro liny naczyniowe 5 65 80 10 40
Mchy torfowce 80 80 70 95 81,25
Mchy brunatne 0 0 0 0 037

Ro liny naczyniowe 20 20 30 5 18,75
Mchy torfowce 80 90 80 70 80
Mchy brunatne 0 0 0 0 038

Ro liny naczyniowe 20 10 20 30 20
Mchy torfowce 90 100 80 70 85
Mchy brunatne 0 0 0 0 039

Ro liny naczyniowe 10 0 20 30 15
Mchy torfowce 10 30 70 80 47,5
Mchy brunatne 80 30 0 10 3040

Ro liny naczyniowe 10 40 30 10 22,5
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Punkt pomiarowy Grupy ro linno ci
Pokrycie w kwadracie 25 cm x 25

cm [%]

rednie
pokrycie
w ramce

[%]
Mchy torfowce 50 80 90 80 75
Mchy brunatne 30 0 0 0 7,541

Ro liny naczyniowe 20 20 10 20 17,5
Mchy torfowce 80 80 50 80 72,5
Mchy brunatne 0 10 10 0 542

Ro liny naczyniowe 20 10 40 20 22,5

Analizuj c rysunek 1 zauwa y  mo na, e na 21 punktach pomiarowych
przewa aj c  grup  ro lin by y mchy torfowce. Jednak co jest zjawiskiem nie-
pokoj cym, a  w 18 miejscach to ro liny naczyniowe zajmowa y najwi ksz
powierzchni . W punktach pomiarowych nr 22 i 24 najliczniejsz  grup  stano-
wi y mchy brunatne. W sumie  w 3 punktach pomiarowych (nr 22, 24 i 25) nie
stwierdzono wyst powania warstwy mchów torfowców. W jednym punkcie
badawczym (nr 13) mchy brunatne i ro liny naczyniowe zajmuj  jednakow
powierzchni  (po 47,5%), natomiast mchy torfowce zajmuj  tylko 5% po-
wierzchni.

Bardzo wysoki stopie  pokrycia powierzchni przez ro liny naczyniowe
(43,99%) jest zjawiskiem bardzo niepokoj cym ze wzgl du na rozwój warstwy
akrotelmowej koniecznej do prawid owego przebiegu procesu torfotwórczego.

Rysunek 1. Stopie  pokrycia powierzchni przez 3 grupy ro lin
- Torfowisko Pu cizna D ugopole

Figure 1. Degree of coverage of layer by 3 groups plants
- Peat-bogs Pu cizna D ugopole
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Aby ustali  wspó zale no  pomi dzy rednim stopniem pokrycia po-
wierzchni badanego obiektu przez dwie grupy ro lin (ro liny naczyniowe i mchy
torfowce) wyznaczony zosta  wspó czynnik korelacji liniowej r oraz jego prze-
dzia y ufno ci (95%).

Wspó czynnik korelacji liniowej wynosi -0,764 i jest istotne statystycznie
na poziomie istotno ci <0,0001. Natomiast przedzia  ufno ci tego  wspó czyn-
nika korelacji wynosi (-0,864; -0,595) dla poziomu ufno ci 95% (Statistica 9,0;
Analiza mocy testu  Estymacja przedzia owa  Jedna korelacja, test t  al-
gorytm dok adny).

Pozwala to na stwierdzenie, e wyst puje istotna odwrotnie proporcjonalna
zale no  pomi dzy rednim stopniem pokrycia powierzchni badanego torfowi-
ska przez ro liny naczyniowe i mchy torfowce.

W tabeli 2 przedstawiono porównanie rednich, maksymalnych i minimal-
nych stopni pokrycia powierzchni przez 3 grupy ro lin. Dane te zosta y uzyska-
ne przez Malec [2009] na torfowiskach typu wysokiego w Kotlinie Orawsko-
Nowotarskiej i Bieszczadach Zachodnich. Porównuj c redni stopie  pokrycia
powierzchni przez mchy torfowce zauwa a si , e w przypadku obiektów zloka-
lizowanych w Bieszczadach Zachodnich powierzchnia zaj ta przez t  grup
ro lin jest zdecydowanie wi ksza ni  dla torfowiska Pu cizna D ugopole.

Tabela 2. Porównanie redniego, maksymalnego i minimalnego stopnia pokrycia
powierzchni przez 3 grupy ro lin na kopule badanych torfowisk
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i Bieszczadach Zachodnich

Table 2. Comparison of average, maximum and minimum degree of coverage of layer
by 3 groups plants on the dome of the examined bogs in the Orawa-Nowy Targ Basin

and the Western Bieszczady

redni stopie  pokrycia Maksymalny
stopie  pokrycia Minimalny stopie  pokryciaNazwa

torfowiska Mchy
torfowce

Mchy
brunatne

Ro liny
naczyn.

Mchy
torfowce

Mchy
brunatne

Ro liny
naczyn.

Mchy
torfowce

Mchy
brunatne

Ro liny
naczyn.

Pu cizna
D ugopole 45,27 10,74 43,99 85 68,75 93,75 0 0 12,5

Wo osate
[Malec 2009] 61,41 15,63 23,59 88,75 48,75 47,5 3,75 0 6,25

Litmirz
[Malec 2009] 58,59 18,44 22,97 81,25 43,75 36,25 27,5 6,25 10

Tarnawa
[Malec 2009] 62,5 14,53 22,81 87,5 21,25 47,5 37,5 2,5 10

Dla torfowisk zlokalizowanych w Bieszczadach warto ci te wahaj  si
w granicach od 58,59% do 62,5%, natomiast dla obiektu z Kotliny Orawsko-
Nowotarskiej redni stopie  pokrycia wynosi zaledwie 45,27%. Dowodzi to, e
na torfowiskach bieszczadzkich panuj  lepsze warunki do rozwoju warstwy
mszystej niezmiernie istotnej w procesie rozwoju akrotelmu.
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PODSUMOWANIE

1. Badania stopnia pokrycia powierzchni torfowiska przez 3 grupy ro lin
przy zastosowaniu metody Rochefort i in. (1997) dostarczy o istotnych informa-
cji na temat wyst powania mchów torfowców w ogólnej strukturze ro linno ci.
Mchy torfowce maj  szczególne znaczenie w kszta towaniu warstwy akrotel-
mowej, która decyduje o przebiegu procesu torfotwórczego.

2. Z oceny procesu torfotwórczego wynika, e redni stopie  pokrycia
powierzchni przez mchy torfowce wynosi 45,27%. Wynik taki wiadczy  mo e
o niezbyt korzystnych warunkach do rozwoju ro linno ci torfotwórczej, jednak
proces torfotwórczy nie zosta  zahamowany.

3. Du e rozbie no ci pomi dzy maksymalnym i minimalnym   pokryciem
terenu mchami torfowcami wiadcz  o zmiennych warunkach wilgotno ciowych
panuj cych na badanym obiekcie.  Na torfowisku wyst puj  punkty w których
pokrycie tymi ro linami stanowi a  85%, ale odnajdujemy równie  takie miejsca
gdzie mchy torfowce w ogóle nie wyst puj . Ta zmienno  warunków, a co za
tym idzie równie  pokrycia powierzchni przez torfowce ma wp yw na wynik
redniego pokrycia powierzchni.

4. Najwi kszy odnotowany udzia  ro lin naczyniowych kszta tuje si  na
poziomie 93,74%, a minimalny to a  12,5%. W przeciwie stwie do mchów tor-
fowców nie stwierdzono, adnego punktu pomiarowego w którym ro liny na-
czyniowe nie by yby obecne. Tak du y udzia  ro lin naczyniowych w ca ej
strukturze ro linnej jest zjawiskiem niekorzystnym dla rozwoju warstwy akro-
telmowej torfowiska.

5. Z wst pnego porównania wyników bada  przeprowadzonych na torfo-
wiskach bieszczadzkich i nowotarskich wynika, e korzystniejsze warunki do
rozwoju mchów torfowców, a co za tym idzie i ca ej warstwy akrotelmowej
panuj  w Bieszczadach Zachodnich. Jednak ze wzgl du na fakt, i  do porówna-
nia wzi to zaledwie jeden obiekt z Kotliny Orawsko-Nowotarskiej  s  to tylko
wst pne analizy, które wymagaj  przebadania na wi kszej liczbie obiektów.

6. Mimo, i  na torfowisku Pu cizna D ugopole warstwa mszysta jest s abo
rozwini ta, to jednak proces torfotwórczy nadal tam zachodzi i z tego wzgl du
obiekt ten powinien by  poddany ochronie czynnej maj cej na celu polepszenie
warunków wilgotno ciowych i zachowanie wielu cennych gatunków ro lin tor-
fotwórczych.
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