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Restytucja torfowisk wysokich w Norwegii – dobre praktyki 
oraz wyniki hydrologicznych badań pilotażowych: 
Aurstadmåsan, Midtfjellmåsan i Kaldvassmyra



W jakim celu restytuować torfowiska?
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W jakim celu restytuować ekosystemy?



Bog restoration – pilot study

• Projekt zarządzany centralnie przez Miljødirektortatet
(odpowiednik polskiej GDOŚ/RDOŚ)

• Celem projektu jest przywrócenie uwilgotnienia torfowisk 
wysokich w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

• Założenia projektu zakładają wypracowanie metod 
renaturyzacji na podstawie trzech obiektów pilotażowych 
oraz aplikację potwierdzonych i skutecznych metod w 
innych zdegradowanych torfowiskach wysokich Norwegii,



Badania hydrologiczne

(Grygoruk, 2015)

• Wybór i zatwierdzenie obiektów badawczych,

• Określenie celów projektu (ekologia, 
hydrologia),

• Badania terenowe,

• Analizy danych (GIS, obliczenia),

• Modelowanie hydrauliczne,

• Modelowanie przepływu wód podziemnych,

• Określenie metod restytucji i zasięgu 
oddziaływania,

• Planowanie poszczególnych działań.



Studium pilotażowe

Aurstadmåsan

Kaldvassmyra

Midtfjellmåsan



Obszary badań - klimat

Aurstadmåsan

Kaldvassmyra

Midtfjellmåsan
P = 730 mm
T = 4.7 oC

P = 861 mm
T = 5.9 oC

P = 909 mm
T = 4.9 oC



Kaldvassmyra

- Zdrenowane w 1950-60,
- Ciekawy system 

przechodzący z warunków 
alkalicznych (W) do 
ombrotroficznych (E),

- Silne oddziaływanie 
drenujące rowu na 
pobliską roślinność.



Aurstadmåsan

- Zdrenowane w 1950-60,
- Dobrze uformowana 

kopuła torfowiska (8 m 
różnicy rzędnej terenu),

- Największe przesuszenie 
w północnej i południowej 
części obszaru,

- Obserwowana sukcesja 
drzew



Midtfjellmåsan

- Zdrenowane w 1950-60, a stopień drenażu 
jest największy spośród studiów pilotowych,

- Najrozleglejsze z badanych torfowisk 
(powierzchnia rezerwatu ok. 500 ha, samo 
torfowisko ponad 5000 ha),

- Fragmenty torfowiska rozwinęły się na litej 
skale,

- Kilkadziesiąt rowów przesuszających bagno 
wybudowano w celu umożliwienia nasadzeń. 
Po drenażu, nasadzeń leśnych nigdy nie 
wykonano.



Pomiary terenowe

- Pomiary rzędnych terenu,
- Sondowania torfowiska (ocena 

miąższości i rodzajów torfu),
- Pomiary profilu rowu 

odwadniającego,
- Instalacja piezometrów i 

automatycznych rejestratorów stanu 
wody (w tym dla obszarów 
referencyjnych)



Ocena drenującej roli rowów

Stwierdzono, że położenie zwierciadła wody w pobliżu rowów 
ulega obniżeniu nawet o ponad 1 m w stosunku do obszarów 
położonych poza obszarem ich oddziaływania.



Ocena drenującej roli rowów

- Obszarowe obniżenie zwierciadła 
wody, 

- Zmiany szaty roślinnej 
(pojawienie się coraz liczniejszych 
wrzosów),

- Utrata funkcji hydrologicznych 
(spadek retencji)

- Zwiększenie emisji CO2



Identyfikacja hydrologiczna obszarów

- Wyznaczanie zasięgów 
zlewni poszczególnych 
rowów odwaniających 
na podstawie analizy 
ukształtowania terenu i 
położenia zwierciadła 
wody



Identyfikacja hydrologiczna obszarów

- Wykonanie pomiarów 
geodezyjnych 
przekrojów 
poprzecznych i profilu 
podłużnego każdego z 
rowów (ciężka praca 
terenowa!)



Identyfikacja hydrologiczna obszarów

- Ustalenie priorytetów 
prowadzenia prac 
zmierzających do 
piętrzenia wody w 
rowach



Modelowanie hydrauliczne – przepływ wody
w każdym z rowów

Aurstadmåsan

- Model HEC-RAS 1D
- Dane z pomiarów 

terenowych
- Położenie zwierciadła 

wody w rowach stanowi 
podstawę do 
modelowania przepływu 
wód podziemnych oraz do 
lokalizacji piętrzeń i ich 
wysokości



Identyfikacja hydrologiczna obszarów

- Wyniki modelowania 
pozwoliły na dobranie 
lokalizacji piętrzeń w celu 
osiągnięcia jak najdłuższej 
„cofki” w rowie przy 
równoczesnej 
optymalizacji liczby 
piętrzeń (koszt 
wykonania!)



Gdzie piętrzyć wodę?

Wyniki obliczeń pozwoliły na precyzyjne 
wskazanie miejsc piętrzenia wody wraz ze 
wskazaniem tzw. normalnego poziomu 
piętrzenia (rzędnej zwierciadła wody, którą 
piętrzenie powinno utrzymać).

Wyniki badań pozwoliły na wskazanie dwóch 
scenariuszy – najlepszego (MAX – w celu 
osiągnięcia jak największego zasięgu 
oddziaływania piętrzeń) oraz optymalnego 
(OPT – ograniczenie liczby piętrzeń przy 
zachowaniu efektywności działania).

Aurstadmåsan



Jaki jest zasięg oddziaływania?

Zasięgi oddziaływania piętrzeń obliczono z wykorzystaniem 
modelowania przepływu wód podziemnych (MODFLOW).

Aurstadmåsan



Jak zmieni się poziom wody po wprowadzeniu piętrzeń?

Zasięgi 
oddziaływania 
piętrzeń obliczono z 
wykorzystaniem 
modelowania 
przepływu wód 
podziemnych 
(MODFLOW).



Jak zmieni się poziom wody po wprowadzeniu piętrzeń?
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Co uzyskujemy? (dane szacunkowe)

Na podstawie wyników badań prowadzonych na 
innych torfowiskach*:

Przed restytucją: 
Emisja CO2 – łącznie – 268 T CO2/rok 

Po restytucji:
Akumulacja CO2 – łącznie – 275 T CO2/rok
Retencja wody – wartość ekonomiczna min. około 
6000 EUR/rok**

Zmiana o 543 T CO2/rok

*Fortuniak, K., Pawlak, W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M. 2017. Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central 

Europe. Agricultural and Forest Meteorology 23, 306-318. doi: 10.1016/j.agrformet.2016.08.023.

**Grygoruk, M., Mirosław-Świątek, D., Chrzanowska, W., Ignar, S., 2013. How much for water? Economic assessment and mapping of floodplain water 

storage as a catchment scale ecosystem service of wetlands. Water 5 (4), 1760-1779. doi: 10.3390/w5041760.



Wyniki projektu pilotażowego a inne obszary

Dmax – odległość pomiędzy piętrzeniami do wysokości wody brzegowej w wariancie największej skuteczności
Dopt – odległość pomiędzy piętrzeniami do wysokości wody brzegowej w wariancie optymalnej skuteczności
S – spadek zwierciadła wody w rowie



Podsumowanie i wnioski

- Opracowano algorytm postępowania przy restytucji 
torfowisk wysokich,

- Wyniki badań pozwoliły na właściwe rozmieszczenie 
piętrzeń oraz osiągnięcie ekologicznego celu projektu,

- Uzyskane rezultaty pokazują, że ograniczenia terenowe nie 
pozwalają na osiągnięcie spekatkualrnych efektów w 
krótkim czasie,

- Efekt restytucji torfowisk wysokich będzie widzialny jedynie 
w skali planowanych przedsięwzięć (setki obiektów 
wskazanych do renaturyzacji),

- Wskazane procedury pozwalają na prowadzenie restytucji 
bez pełnienia ciągłego nadzoru metodycznego.



Co dalej?

- Obecnie jest prowadzona analiza 
przeprowadzonych działań oraz wyników 
monitoringu przyrodniczego – planuje się 
rozszerzenie części badań na inne obszary, o nieco 
odmiennej specyfice terenowej.

- Restytuować co się da i chronić to, co zostało.



Dziękuję za uwagę!

Mateusz Grygoruk
m.grygoruk@levis.sggw.pl


