
Calcareous spring-fed fens as powerful palaeoclimatic and palaeobiological archive and 

unique ecosystem and refuge, hosting rare and endangered species of plants and animals 

 

Zachodzące współcześnie zmiany klimatu oraz ich nieznane konsekwencje sprowokowały 

naukowców do poszukiwania wskaźników, które mogłyby pomóc przewidzieć jakich zmian 

klimatycznych możemy się spodziewać w bliższej i dalszej przyszłości. Bardzo wcześnie zdano 

sobie sprawę, że naturalne archiwa mogą pomóc zrozumieć współcześnie zachodzące zmiany i 

przewidzieć przyszłą reakcję środowiska. Jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych 

archiwów na lądach są osady deponowane w jeziorach oraz na torfowiskach. Proponowany projekt 

jest skoncentrowany na specyficznym typie torfowiska, tj. na torfowiskach źródliskowych, 

funkcjonowanie których zależne jest od aktywnej dostawy wód gruntowych bogatych w 

rozpuszczone węglany, a co za tym idzie kontrolowane jest przez zmiany wilgotności klimatu. 

Specyficzne warunki ekologiczne występujące na torfowiskach źródliskowych stanowią doskonały 

habitat dla licznych gatunków roślin i zwierząt, włączając w to gatunki wpisane na tzw. „Czerwoną 

listę gatunków zagrożonych”, które są zaadoptowane do silnie zmineralizowanego podłoża. 

Stanowiska wybrane do proponowanego projektu zlokalizowane są na obszarze młodoglacjalnym 

położonym u wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego. Osady torfowisk źródliskowych na tym 

terenie jak do tej pory nie były obiektem szczegółowych badań paleoekologicznych i 

paleoklimatycznych. 

Główne cele proponowanego projektu obejmują określenie wrażliwości torfowisk 

źródliskowych na zmiany wilgotności klimatu oraz rozpoznanie historii przekształceń zbiorowisk 

roślinnych i zwierzęcych na badanych stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

charakterystycznych dla torfowisk źródliskowych, w tym gatunków zagrożonych i chronionych, na 

zmiany środowiskowe.  

Z uwagi na globalne rozprzestrzenienie torfowisk źródliskowych i ich obecność wszędzie 

tam gdzie występują skały węglanowe, wyniki badań dotyczących stopnia wrażliwości osadów 

torfowisk źródliskowych na zmiany wilgotności klimatu mogą stanowić obiekt szerokiego 

zainteresowania paleoklimatologów zajmujących się czwartorzędem.  

Wyniki badań dotyczących ciągłości występowania w osadach gatunków 

charakterystycznych dla torfowisk źródliskowych mogą być pomocne w określeniu podatności 

badanego ekosystemu na przyszłe zmiany klimatu. Znajomość historii rozwoju torfowiska, reakcji 

tego ekosystemu oraz poszczególnych gatunków na zmiany środowiska, są bardzo istotne z punktu 

widzenia strategii ochrony oraz możliwości odtwarzania tych rzadkich ekosystemów. 
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