
Torfowisko – co to takiego?

Tor fo wi sko (na zy wa ne daw niej mo kra dłem, ba gnem, trzę sa wi skiem

czy to pie li skiem) to ob szar sta le pod mo kły, o pod ło żu trud no prze -

pusz czal nym, po roś nię ty przez ro ślin ność ba gien ną. Tor fo wi ska

two rzą jed ne z osta t nich na tu ral nych kra jo bra zów w na szym kra ju.

Torfowisko w Złotych Bagnach

Dlaczego warto chronić torfowiska?

Jed ną z głów nych przy czyn za in te re so wa nia ob sza ra mi tor fo wi sko -

wy mi jest ich bo gac two przy rod ni cze – tor fo wi ska umoż li wia ją by -

to wa nie wie lu za gro żo nym i ob ję tym praw ną ochro ną ga tun kom.

Spoś ród ro ślin, ja kie mo że my tu taj spot kać, wy mie nić war to owa -

do żer ną ro si czkę okrąg ło list ną,

sto so wa ne daw niej w wal ce

z mo la mi ba gno zwy czaj ne czy

żu ra wi nę błot ną, któ rej owo ce

zna ne są z pew no ścią sma ko -

szom kon fi tur. Do in nych cen -

nych ga tun ków wy stę pu ją cych

tu ro ślin na le żą: weł nian ka po -

chwo wa ta, przy gieł ka bia ła, tu -

rzy ca ba gien na, tu rzy ca

nit ko wa ta, weł nia ne czka al pej -

ska oraz wie le ga tun ków rzad ko spo ty ka nych mchów z ro dza ju tor -

fo wiec. Eko sy ste my tor fo wi sko we to rów nież miej sce ży cia licz nych

ga tun ków zwie rząt, m.in. żu ra wia, któ ry wy ko rzy stu je te trud ne do

prze by cia te re ny ja ko miej sce gnia zdo wa nia i wy cho wu mło dych. 

Mech torfowiec

Gdzie i jak chronimy torfowiska? 

Z uwa gi na prze pro wa dza ne w ubieg łym wie ku na sze ro ką ska lę

za bie gi me lio ra cyj ne do brze za cho wa ne tor fo wi ska na le żą obec -

nie do rzad ko ści. W wo je wódz twie opol skim naj cen niej sze pła ty

ob ję te zo sta ły ochro ną praw ną w for mie re zer wa tów przy ro dy

(„Zło te Ba gna”, „Prą dy”, „Ka mie niec” i „Smol nik”); są też przed -

mio tem ochro ny w ob sza rze Na tu ra 2000 Bo ry Nie mo dliń skie. Do -

brze za cho wa ne tor fo wi ska nie wy ma ga ją zwy kle szcze gól nych

za bie gów ochron nych – zda rza się jed nak, że eko sy stem tor fo wi -

ska wy ma ga in ge ren cji czło wie ka.

Ochrona czynna w „Złotych Bagnach”

Ta kim ob sza rem jest re zer wat „Zło te Ba gna”, gdzie ob ser wu je się

eks pan sję ta wu ły kut ne ro wa tej – ob ce go ga tun ku in wa zyj ne go.

Roz prze strze nia ją ca się ta wu ła stop nio wo nisz czy na tu ral ne eko -

sy ste my tor fo wi sko we, co w kon sek wen cji mo że do pro wa dzić do

ich za gła dy. Pra gnąc za cho wać wa lo ry przy rod ni cze te go te re nu,

Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska w Opo lu przy stą pi ła

do re a li za cji pro jek tu pn. „Ochro na naj cen niej szych mu raw, tor fo -

wisk i zi mo wisk nie to pe rzy w opol skich ob sza rach Na tu ra 2000”,

współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -

wo ju Re gio nal ne go w ra mach

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -

struk tu ra i Śro do wi sko. Jed nym

z ele men tów pro jek tu są za bie -

gi zmie rza ją ce do wy e li mi no -

wa nia ta wu ły z gra nic

re zer wa tu. Za bie gi po le ga ją na

usu wa niu za ro śli ta wu ły ręcz nie

lub za po mo cą szpa dli; po zy -

ska na bio ma sa po zo sta wia na

jest na ob sza rze tor fo wi ska do

sa mo ist ne go roz kła du. Pier -

wszy te go ty pu za bieg wy ko na no w ro ku bie żą cym, ko lej ny pla -

no wa ny jest na 2014 r.

Pierwsze efekty

Wy ko na ne do tych czas za bie gi przy nio sły re zul ta ty. Bio rąc jed nak

pod uwa gę zdol no ści re ge ne ra cyj ne ta wu ły kut ne ro wa tej, jak rów -

nież ła twość, z ja ką zaj mu je ko lej ne po ła cie te re nu, li czyć na le ży się

z tym, iż wal ka z tym eks pan syw nym ga tun kiem do pie ro się roz po -

czę ła. W ko lej nych la tach ko niecz nym bę dzie mo ni to ro wa nie efek -

tów prze pro wa dzo nych za bie gów; nie wy klu cza się ko niecz no ści

ich kon ty nu a cji. Oka zać się mo że, że żmud ne i pra coch łon ne za bie -

gi trze ba bę dzie po wta rzać – sta no wią bo wiem je dy ną szan sę za -

cho wa nia róż no rod no ści bio lo gicz nej w „Zło tych Ba gnach”.

Czy wiesz, że ……………….? 

W XIX wieku na terenie obecnego rezerwatu przyrody „Złote Bagna”

eksploatowano torf, czego pozostałością jest system rowów i grobli

w jego południowej części. Obszar ten nazywano „Das Goldmoor”,

stąd też wywodzi się nazwa rezerwatu.

Przesuszone torfowiska stają się bardziej narażone na pożary, które na

tych siedliskach są szczególnie niebezpieczne z uwagi na wyjątkową

trudność w ich ugaszeniu. Torf pali się czasem nawet do kilkunastu

metrów w głąb profilu glebowego, a proces ten trwać może latami. 

URATOWAĆ „ZŁOTE BAGNA” 

„Złote Bagna” – to utworzony w 2001 r. na terenie gminy Tułowice rezerwat przyrody, którego celem ochrony jest ekosystem torfowiska. 
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