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MOKRADŁA -
TORFOWISKA  



CO KRYJE SIĘ  
POD POJĘCIEM 
„MOKRADŁA”? 



• Mokradła to obszary o płytkim (powyżej 1 m) poziomie 
wody gruntowej, silnie uwilgotnione, o glebach 
mineralnych lub organicznych (Ilnicki 2002). 
 

• Wg amerykańskiej U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)  
za mokradła (wetland) uznaje się tereny przejściowe  
miedzy ekosystemami  wodnymi i lądowymi, w których 
poziom wody znajduje się blisko powierzchni, względnie 
ląd jest  pokryty płytką warstwą wody.  



• Na podstawie  Konwencji Ramsarskiej (1971) do obszarów 
mokradłowych zalicza się tereny bagienne, błotne, 
torfowiska, zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, stałe  
i okresowe,  o wodach stojących lub płynących, słodkich, 
słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których  
głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m.  



KLASYFIKACJA 
MOKRADEŁ 



    Mokradła mogą być torfowe i nietorfowe (mineralne). 
   

Zasadniczo wyróżnia się  5 rodzajów mokradeł: 

• torfowiska wysokie 

• torfowiska przejściowe 

• torfowiska niskie 

• bagna (ang. swamp) 

• marsze (ang. marsh) 

Marsze - powstają przez osuszenie i odsolenie nadmorskich terenów błotnistych, osuchów lub dna morskiego na 

polderach. Są to gleby o dużej zawartości części ilastych i próchnicy, żyzne, ale łatwo ulegające wyjałowieniu.  



Zasilanie mokradeł w wodę   

W zależności od  typu hydrologicznego zasilania w wodę  
wyróżnia się  4 podstawowe typy  mokradeł: 

 

• mokradła fluwiogeniczne - zasilane przez płynące 
wody powierzchniowe, najczęściej rzeczne 
 

• mokradła soligeniczne - zasilane przez ruchliwe wody  
podziemne, napływające z przylegających warstw 
wodonośnych 
 

• mokradła topogeniczne - zasilane przez wody 
tworzące podziemny zbiornik o niewielkim ruchu wód 
 

• mokradła ombrogeniczne - zasilane głównie przez 
wody opadowe. 



Rys. Schemat warunków hydrogenicznych kształtujących rodzaje mokradeł: z — trofizm, y — stopień 
natlenienia środowiska glebowego, x — sposób występowania wody w siedlisku (OKRUSZKO 1992) 



Mokradła w Polsce  w zależności od położenia  
geograficznego 

• mokradła pobrzeży Bałtyku  

• mokradła pojezierzy 

• mokradła sandrów 

• mokradła dolin rzecznych 

• mokradła Polesia  

• mokradła wyżyn 

• mokradła gór 



MOKRADŁA -  
JAKĄ ZAJMUJĄ 

POWIERZCHNIĘ? 



Mokradła (naturalne i przekształcone) zajmują w Polsce  
4 340 000 ha (13% pow. kraju), w tym na powierzchni  
3 100 000 ha  występują mokradła nietorfowe (71% ogółu 
mokradeł). 
 

• Są to tereny stale lub okresowo uwilgotnione. 
 

• Mogą to być bardzo małe zagłębienia, porośnięte trzcinami, 
długie pasy zarośli, a także duże powierzchnie bagien i 
torfowisk. 
 

• Stanowią formy przejściowe między ekosystemami wodnymi 
i lądowymi. 
 

• Większość mokradeł powstaje wzdłuż cieków wodnych - 
strumieni i rzek i są przez nie zasilane w wodę. 
 

• Często spotyka się je w nieckach terenowych, gdzie zasilane 
są przez spływy powierzchniowe lub opady deszczu. 
 

• Tworzą się w zakolach meandrujących rzek. W tych 
warunkach  powstają najczęściej torfowiska niskie. 
 





Dolina Rospudy 





NAJWAŻNIEJSZE 
OBSZARY MOKRADŁOWE 

W POLSCE 



1. Największe mokradła znajdują się na terenach zalewowych rzek: 
Narwi i Biebrzy. 
 

2. Cennymi przyrodniczo mokradłami na Pojezierzu Suwalskim są 
torfowiska źródliskowe w rejonie Wigier. 
 

3. Na zachodzie Polski torfowiska niskie (np. dolina Odry, dolina Watry, 
Dolina Noteci. 
 

4. Na wschodzie - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. 
 

5. Kompleksy leśne: Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza 
Piska, Puszcza Augustowska,  Bory Tucholskie. 
 

6. Mokradła sandrów - Sandr Mazursko-Kurpiowski. 
 

7. Pas Wielkich Dolin (mokradła pradolin i dużych dolin rzecznych  
i mokradła nizin staroglacjalnych),  
 

8. Mokradła Polesia (objęte obszarem węzłowym sieci  
o międzynarodowym znaczeniu), Wyżyna Małopolska i Podkarpacka 
(mokradła wyżyn i pogórzy), 
 

9. Mokradła  górskie : torfowiska i młaki w Karkonoszach, Górach 
Izerskich, Górach Bystrzyckich, Sudetach Środkowych, Górach 
Świętokrzyskich, Karpatach.  





MOKRADŁA 
NIETORFOWE 



 WYSTĘPUJĄ NA OBSZARZE O POWIERZCHNI 3,1 MLN HA  
(71% POW. WSZYSTKICH MOKRADEŁ I OK. 10% POW. KRAJU). 
  

Mimo, że zajmują o wiele większy obszar niż torfowiska, są 
znacznie gorzej rozpoznane. 
  

• Brakuje szczegółowych dany o ich powierzchni i stanie 
zachowania. Często występują w mozaice a zasięgi siedlisk 
poszczególnych rodzajów są trudne do ustalenia. 
 

• Wśród mokradeł nietorfowych dominują namuliska. Z dobrze, 
choć fragmentarycznie zachowanymi łęgowymi lasami występują 
m. in. w dolinach wielkich rzek: Wisły, Odry, Bugu, dolnej Narwi, 
dolnej Warty i Pilicy. 
 

• Na dużo mniejszym obszarze utrzymują się mułowiska. 
 

• Typowe podmokliska należą do rzadkości (zwłaszcza na terenach 
otwartych). 
 

• Najmniej wśród mokradeł nietorfowych jest gytiowisk. W 
większości zostały one wyłączone z rolniczego użytkowania i 
przekształciły się bądź przekształcają w torfowiska. Niektóre złoża 
gytii, głównie tzw. kredy jeziornej, były bądź nadal są 
eksploatowane. 



Gytia - eksploatacja 



Mułowisko w czasie wysychania 



Namulisko przyrzeczne 



MOKRADŁA  
TORFOWE 

CO TO JEST 
TORFOWISKO? 



• Jeden z typów mokradeł, na tyle uwodnionych, że 
występuje tam specyficzna roślinność torfotwórcza  
i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. 

•   

• Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno 
przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin  
bagiennych i bagienno-łąkowych. 
 

• Od innych siedlisk hydrogenicznych odróżnia się słabym 
natlenieniem. 
 

• Torfowiska występują głównie w strefie klimatu 
umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część 
Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). 
 

• Torfowisko wykształca się w warunkach silnego 
uwodnienia i braku tlenu. Miąższość torfu  
to powyżej 30 cm a powierzchnia 1 ha. 
 

• TORFOWISKO PRZYRASTA ŚREDNIO o 0,3-0,7 mm  
W CIĄGU ROKU (!) 



W Polsce jest zarejestrowanych   
49 145 torfowisk o pow. ok. 1,3 mln ha. 
 

W zależności od genezy wyróżnia się   
3 typy torfowisk:  
 

• torfowiska niskie (90%) 

• torfowiska przejściowe (4%) 

• torfowiska wysokie (mszary) (6%) 

Najwięcej  torfowisk występuje w północnej części kraju: 
• torfowiska niskie - w pasie pojezierzy i w dolinach Noteci i Biebrzy 
• torfowiska wysokie w pobliżu wybrzeża Bałtyku.  
       

Na obszarach górskich torfowiska i młaki występują w Karpatach (Kotlina 
Orawsko-Nowotarska) oraz Sudetach (Góry Izerskie, Karkonosze, Góry 
Stołowe i Góry Bystrzyckie) 



Tab. Wyniki inwentaryzacji torfowisk Polski według różnych autorów  



Tab. Rozmieszczenie torfowisk w Polsce (JASNOWSKI1975) 

• Rozmieszczenie torfowisk w sposób istotny różni się w trzech 
równoleżnikowych pasach: północnym, środkowym  
i południowym.  

 

• Zatorfienie zmniejsza się w nich z 7,7% do 0,4%, a średnia 
miąższość torfu z 1,56 do 1,02 m.  



• Struktura powierzchniowa wskazuje na zdecydowaną przewagę 
małych (o powierzchni mniejszej, niż 10 ha) torfowisk.  

 

• Stanowiły one blisko 60% ilości, ale tylko 3,27% powierzchni 
torfowisk.  

STRUKTURA POWIERZCHNIOWA TORFOWISK W POLSCE (JASNOWSKI 1975) 



• O rozmieszczeniu torfowisk w Polsce, w warunkach stosunkowo 
suchego klimatu, zadecydowała MORFOLOGIA POWIERZCHNI 
ZIEMI. 
 

• Do powstania torfowisk niezbędny był bowiem brak odpływu 
bądź też dodatkowy - powierzchniowy (doliny rzeczne) lub 
wgłębny - dopływ wody.  

• Powierzchnia ziemi naszego kraju została ukształtowana przez 
ostatnie zlodowacenia. 
 

• Pozostawiły one liczne pradoliny, którymi odpływały na zachód  
i południe wody topniejącego lodowca. 
 

• W obrębie zasięgu ostatniego zlodowacenia pozostała bardzo 
urozmaicona rzeźba, charakteryzująca się licznymi głębokimi i 
płytkimi zaniżeniami, rynnami i wąskimi dolinami.  



Rys. Zasięgi zlodowaceń w Polsce: K - krakowskiego, S - środkowopolskiego, W - stadium Warty,  
B - bałtyckiego, P - stadium pomorskie, T - obszar zlodowaceń tatrzańskich (KLIMASZEWSKI 1978) 



TORFOWISKA  
NISKIE 



• Powstają w dolinach wolno płynących rzek, strumieni  
i starorzeczach. 
 

• Są bogate w sole mineralne, przez co są żyzne i bogate 
gatunkowo. 
 

• Występują tu zbiorowiska szuwarowe - trzcina pospolita, 
pałka wodna, skrzyp bagienny lub zbiorowiska turzycowe, 
które składają się z wielu gatunków turzyc. 
 

• W siedlisku  torfowisk niskich żyje wiele gatunków 
zwierząt. 
 

• Ten typ torfowisk występuje w Polsce najczęściej. 
Najlepszym ich przykładem są  Bagna Biebrzańskie 
stanowiące największy zespół torfowisk niskich w Europie 
Środkowej. 
 

• W celu ich ochrony, w 1993 na ich terenie powstał 
Biebrzański Park Narodowy. Znajdują  się tu prawie 
wszystkie typy roślinnych  zbiorowisk wodnych, bagiennych 
i torfowiskowych, charakterystycznych dla torfowisk niskich. 





Zespół Scirpetum lacustris   



Zespół Typhetum latifoliae   



Zespół Typhetum angustifoliae 



Zespół Sparganietum erecti   



Zespół Equisetetum fluviatilis   



Zespół Phragmitetum australis   



Zespół Acoretum calami   



Zespół Cicuto-Caricetum pseudocyperi   



Zespół Iridetum pseudacori   



Zespół Caricetum acutiformis   



Zespół Caricetum ripariae 



Zespół Caricetum paniculatae   



Zespół Caricetum rostratae   



Zespół Caricetum elatae   



Zespół Caricetum vulpinae   



Biebrzański Park Narodowy 



Ols 



Ols 





TORFOWISKA  
PRZEJŚCIOWE 



• Powstają w warunkach siedliskowych pośrednich 
między torfowiskami wysokimi a niskimi lub są one 
stadiami pośrednimi, prowadzącymi do powstania 
torfowiska wysokiego. 

 

• Na torfowiskach przejściowych występują gatunki 
roślin i zwierząt, które występują na torfowiskach 
wysokich i niskich  np. wełnianka wąskolistna, 
borówka bagienna, trzcina pospolita. 





TORFOWISKA  
WYSOKIE 



• Powstają w obniżonych miejscach terenu, gdzie  
nie występuje dopływ wody. 
 

• Mają silnie kwaśny odczyn i zawierają bardzo małą ilość 
składników odżywczych i najczęściej są  mezo- lub 
oligotroficzne. 
 

• W tych  specyficznych   warunkach siedliskowych występuje 
niewielkie zróżnicowanie gatunkowe roślin. 
 

• Głównie występują mchy torfowce. Wykazują tendencję 
do dużego przyrostu. Wzrastając w górę, powodują 
tworzenie się wysokich wzniesień, skąd pochodzi nazwa 
tego typu torfowiska. 
 

• Ponadto występują również inne gatunki roślin, takie jak, 
wełnianka wąskolistna, bagno zwyczajne, żurawina błotna, 
borówka bagienna, rosiczka okrągłolistna.  

• Fauna torfowiska wysokiego wykazuje znacznie większe 
zróżnicowanie gatunkowe. 
 

W POLSCE WYSTĘPUJĄ   
TORFOWISKA WYSOKIE BAŁTYCKIE I KONTYNENTALNE. 





TORFOWISKA WYSOKIE TYPU BAŁTYCKIEGO są właściwe 
klimatowi wilgotnemu, bogatemu w opady. 

 

• Ich charakterystyczną cechą jest regeneracja soczewkowa, 
będąca swoistym rodzajem następowania po sobie w czasie  
i przestrzeni kęp i dolinek z występującymi na nich zespołami 
roślinnymi. 
 

• Torfowce dolinkowe, zwłaszcza Sphagnum cuspidatum, 
rosną w górę i z czasem dorastają do górnego poziomu 
podtopienia dolinek przez wodę. Wtedy przestają rosnąć  
i obumierają. Na ich miejscu osiedlają się torfowce  
o wymaganiach pośrednich (Sphagnum fallax i S. rubellum), 
które powodują przyrost torfu w dolince i w ten sposób 
umożliwiają osiedlenie się tam torfowców kępowych,  
nie znoszących podtopienia (Sphagnum fuscum,  
S. magellanicum). 
 

• Cała powierzchnia torfowiska podnosi się, a jednocześnie 
podnosi się w nim poziom wody gruntowej.  



Rys. Schemat regeneracji soczewkowej torfowiska wysokiego.  





TORFOWISKA WYSOKIE TYPU KONTYNENTALNEGO 
występują w suchszym klimacie. 

 
• Ich powierzchnia jest w okresach suchych płaska,  

a poziom wód gruntowych leży wówczas znacznie niżej. 
 

• W okresach wilgotnych powierzchnia torfowiska może 
się uwypuklić dzięki pęcznieniu torfu, najsilniejszemu w 
centrum, w którym miąższość torfu jest największa. 
 

• Okrajek ulega zatopieniu, ale poziom wody gruntowej 
znajduje się poniżej powierzchni torfowiska. 



Rys. Hydrologia kontynentalnego torfowiska wysokiego. A - profil 
torfowiska w lecie, B - profil torfowiska na wiosnę; linia a-a oznacza 
poziom wody gruntowej 



Rys. Schemat 
budowy kępy na 

torfowisku 
wysokim  

 

z lewej strony 
torfowisko typu 

kontynentalnego  
 

z prawej torfowisko 
typu bałtyckiego  

 

A - profil,  
B - rzut poziomy. 



TORFOWISKA WYSOKIE W BIESZCZADACH 
 

• Są wyraźnie kopulasto wypiętrzone, a ich mała 
powierzchnia nie jest zakępiona oraz brak regeneracji 
soczewkowej. 
 

• Przy braku kęp i dolinek istnieje podobieństwo florystyczne 
do torfowisk kontynentalnych. 
 
 

• Torfowiska wzrastały sposobem pokładowo-przemiennym, 
głównie dzięki Sphagnum magellanicum oraz torfowcom z 
sekcji Acutifolia, przy bardzo nieznacznym udziale S. fallax. 

Tarnawa 





































ROLA TORFOWISK  
W ŻYCIU CZŁOWIEKA  



TORFOWISKO 
 

• Przeszkoda dla wrogich wojsk i ochrona przed nimi. 
 

• Schronienie dla miejscowej ludności. 
 

• Miejsca przymusowego odosobnienia (więzienia, obozy 
pracy). 
 

• Tereny produkcji drewna (lasy) i polowań na zwierzynę 
łowną. 
 

• Tereny produkcji żywności (grunty orne, łąki, pastwiska, 
Stawy, szkółki drzew, ogrodnictwo). 
 

• Ostoja dziko żyjących roślin i zwierząt, rzadkich ekosystemów i 
gatunków, zapewniająca utrzymanie banku genów. 
 

• Teren, na którym retencja wody wpływa na gospodarkę 
wodną zlewni (wody powierzchniowe i gruntowe). 
 

• Złoże magazynujące substancję organiczną (torf, gytia, ruda 
darniowa) . 



TORFOWISKO 
 

• Obszar wpływający na mikroklimat otoczenia (wzrost 
wilgotności powietrza, wyrównanie temperatury). 
 

• Miejsce występowania ziół leczniczych, surowca do produkcji 
leków (tatarak, bagno, borówka, rosiczka). 
 

• Archiwum archeologiczne informujące - dzięki wykopaliskom  
i badaniom paleobotanicznym - o zmianach klimatu, 
roślinności i warunkach życia człowieka. 
 

• Przestrzeń, która może być zagospodarowana na potrzeby 
budownictwa, infrastruktury, zbiorniki retencyjne, 
składowiska odpadów, poligony wojskowe itp. 
 

• Teren rekreacyjny i dydaktyczny (turystyka kwalifikowana, 
polowania, walory estetyczne, możliwość odosobnienia). 
 

• Przedmiot badań naukowych (bioróżnorodność, ekologia, 
biologia). 



Rys. Liczba złóż torfu w regionach fizyczno-geograficznych Polski: 1 - granica prowincji i podprowincji,  
2 - granica makroregionów (ŻUREK 1987) 



Przez wiele stuleci rozległe bagna 
stanowiły przeszkodę dla 
przemieszczania się wrogich wojsk, 
a suche mineralne wyspy wśród 
rozległych bagien były cenione jako 
schronienia dla ludności. Wyścielona 
głębokimi torfowiskami, usytuowana 
równoleżnikowo długa dolina rzeki 
Noteci, stwarzała dogodną, choć w 
XVII stuleciu niewykorzystaną, szansę 
obrony Wielkopolski przed 
nacierającymi z północy wojskami 
szwedzkimi. Podobną rolę odgrywały 
torfowiska we wschodniej Polsce. 
Trudno dostępne mokradła stawały 
się też miejscami przymusowego 
odosobnienia (Żuławka w dolinie 
Noteci). 

Bagna pełniły i pełnią rolę ostoi 
dziko żyjących roślin i zwierząt. 
Lasy na bagnach noszą niekiedy 
nazwę uroczysk i mateczników. 

Obszary okresowo zalewane oraz 
o stale wysokim poziomie wody 
gruntowej mają niewielki udział 

w ogólnej powierzchni Polski 
(14%). Z reguły są to tereny 

ekstensywnie bądź sporadycznie 
przez człowieka użytkowane. 

Pozwoliło to zachować ich 
walory przyrodnicze. Z tego 

powodu znaczna część torfowisk 
została objęta różnymi formami 

ochrony przyrody. Do najbardziej 
znanych obiektów należą 

Biebrzański i Narwiański Park 
Narodowy. 



Złoża torfu stanowią znaczne 
źródło energii i zbiornik węgla. Jest 

to energia słoneczna 
zmagazynowana przez rośliny, 

które uległy częściowej humifikacji. 
Może ona być wykorzystana w 

długim okresie czasu poprzez 
użytkowanie rolnicze i leśne 

powodujące stopniową 
mineralizację torfu, a także w 

krótkim okresie czasu poprzez 
wydobycie torfu, jego wysuszenie i 

zastosowanie jako opału. W 
okresach wojen i kryzysów 

gospodarczych stosowanie torfu 
jako opału było w Polsce szeroko 

rozpowszechnione.  



• W latach pięćdziesiątych planowano budowę 
elektrowni (torfowisko Wizna nad Narwią) opalanej 
torfem. Głównym celem inwentaryzacji torfowisk było 
określenie możliwości ich energetycznego wykorzystania.  

• W krajach byłego 
Związku 
Radzieckiego, 
Finlandii, Irlandii 
i Szwecji 
energetyczne 
wykorzystanie 
torfu odbywa się 
nadal na szeroką 
skalę. 



Rolnicze użytkowanie 
torfowisk w Europie obejmuje 
obecnie zaledwie 14,1% ich 
ogólnej powierzchni. Istotne 
znaczenie ma jedynie dla 
Białorusi, Niemiec, Polski i 
Ukrainy. Około 70% polskich 
torfowisk jest użytkowane 
jako łąki i pastwiska, a 
znikoma część jako grunty 
orne. Nadwyżka żywności na 
rynku światowym 
spowodowała w latach 
dziewięćdziesiątych 
stopniowe odchodzenie od 
rolniczego użytkowania 
torfowisk. 



Roślinność torfowisk dostarcza surowca dla przemysłu 
farmaceutycznego. 

  

• Na torfowiskach rosną znane zioła lecznicze, jak: bagno zwyczajne, 
bobrek trójlistkowy, kozłek lekarski, kruszyna pospolity, lepiężnik 
różowy, ostrożeń warzywny, prawoślaz lekarski, rdest wężownik, 
tatarak zwyczajny, uczep trójlistkowy, wiązówka błotna.  





Wykopaliska archeologiczne na torfowiskach dostarczyły już 
wielu interesujących informacji. Drewno dawnych domów, dróg i 
obwarowań zostało dobrze zakonserwowane w wodzie zawierającej 
duże ilości kwasów humusowych, np. wykopaliska w Biskupinie, czy 
drogi rzymskie we wschodniej Anglii.  

Badania paleobotaniczne, dzięki analizom pyłkowym, dostarczają 
wielu informacji o historii i dynamice zbiorowisk roślinnych oraz 
przemian klimatu. 



• Ekoturystyka na 
torfowiskach to coraz 
częściej sposób poznawania 
przyrody i obcowania z nią, 
przygoda i możliwość 
doznania silnych wrażeń, jak 
to ma miejsce np. w dolinie 
Biebrzy i Narwi. 
 

• Torfowiska pełnią również 
ważną rolę dydaktyczną. 
Torfowiska wywierały zawsze 
wpływ na ludzkie odczucia, 
czego wyrazem są liczne 
wiersze, książki, obrazy, 
filmy, dzieła sztuki, jak też 
zbiory muzealne. 



ROLA TORFU  
W ŻYCIU CZŁOWIEKA  



W obowiązującej od 1986 roku polskiej normie PN-
85/G-02500 „Torf. Genetyczny podział surowca" 
znajduje się następująca definicja torfu:  
 

„Torf jest to utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, 
głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfienia 
przebiegającego w określonych warunkach wodnych, 
powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze 
szczątków roślinnych w różnym stopniu zhumifikowanych  
oraz humusu torfowego”.  



TORF 
 

• Opał (cegiełki, brykiety). 
 

• Surowiec do przeróbki chemicznej (koks, wosk, olej, paliwa 
płynne, farby, węgiel aktywny). 
 

• Ściółka dla inwentarza żywego. 
 

• Podłoże dla ogrodnictwa szklarniowego. 
 

• Środek leczniczy w balneologii. 
 

• Dodatek do kosmetyków. 
 

• Surowiec do produkcji nawozów org., źródło humusu. 



TORF 
 

• Surowiec do produkcji filtrów i absorbentów stosowanych 
w ochronie środowiska. 
 

• Materiał izolacyjny (płyty) i opakunkowy. 
 

• Surowiec do produkcji wybranych artykułów (whisky, 
tkaniny, węgiel aktywny, farby, benzyna). 
 

• Surowiec do produkcji preparatów torfowych (inhibitory i 
biostymulatory wzrostu). 
 

• Substrat stosowany do produkcji sadzonek w szkółkach 
drzew i ułatwiający ich ukorzenianie się w lesie. 





Ryc. Stosunek liczby złóż wysokich i przejściowych do ogólnej liczby złóż w arkuszach mapy 
topograficznej Polski. Większość torfowisk wysokich występuje na Pomorzu. Relatywnie ich 
liczba jest znaczna w Sudetach i Karpatach. W centrum kraju tego rodzaju złóż jest mało. 



W 1990 ROKU SPORZĄDZONO W IMUZ ANALIZĘ  
BAZY SUROWCOWEJ  

DLA PRODUKCJI TORFU OGRODNICZEGO 
  

• Z 8979 złóż wysokich, przejściowych i mieszanych 
wybrano 714, których powierzchnia przekraczała 10 ha, 
miąższość wynosiła ponad 1,5 m, popielność była mniejsza 
niż 15%, a stopień rozkładu torfu był mniejszy niż 40%. 
 

• Po wyeliminowaniu obiektów objętych ochroną przyrody 
oraz złóż dotychczas nieodwodnionych lista obiektów 
zmalała do 377. 
 

• Z nich jedynie 73 miały obszar większy niż 50 ha  
i mogły się nadawać do przemysłowej eksploatacji. 



Tab. Charakterystyka złóż wysokich, przejściowych i mieszanych stanowiących 
potencjalną bazę przemysłu torfowego w Polsce. 

















Rodzaje substratów 
torfowych 







Laphroaig Distillery - destylarnia single malt 

whisky, znajdująca się na południowym 

wybrzeżu szkockiej wyspy Islay, niedaleko 

miasta Port Ellen. 



CO TO JEST 
TORFOZNAWSTWO? 



TORFOZNAWSTWO 
 

„Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy  
zajmującą się torfowiskami, torfem i osadami 

podtorfowymi, roślinnością torfowisk, stratygrafią 
i genezą złóż, ich hydrologią, procesami 

akumulacji i decesji oraz rozmaitymi sposobami 
wykorzystywania torfu”. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


