
G³ównym celem niniejszej pracy magisterskiej by³a rekonstrukcja lokalnych zmian paleoekologicznych na terenie torfowiska Rzecin w 
ostatnich 200 latach w oparciu o analizê ameb skorupkowych (ryc. 5.). Uzyskane dane zosta³y porównane z treœci¹ archiwalnych map oraz 
informacjami na temat przesz³ych zdarzeñ w obrêbie samego torfowiska i jego najbli¿szej okolicy. Praca jest czêœci¹ projektu badawczego, w 
któym zastosowano analizy tj. analiza makroszcz¹tków, palinologiczna, datowania 14C oraz  analiza ameb skorupkowych (ryc. 3). 
Zastosowanie ró¿nych metod badawczych pozwoli³o na uzyskanie szerszego obrazu zachodz¹cych w œrodowisku zmian. Wyró¿niono kilka 
etapów rozwoju torfowiska Rzeciñskiego, jak równie¿ zauwa¿ono prawid³owoœci w nim zachodz¹ce.  Analizowany  obiekt  znajduje  siê w 
obni¿eniu  pomiêdzy dwoma wa³ami wydm na terenie Puszczy Noteckiej, oko³o 70 km na pó³nocny zachód od Poznania (ryc.1.). Jezioro 
Rzeciñskie oraz po³o¿one obok torfowisko przejœciowe objête s¹ programem ochrony Natura 2000 od 2008 roku.

Ryc. 2. Model wiek-g³êbokoœæ (Lamentowicz i in. 2013)

W  oparciu  o  wykonane  badania  mo¿na  sformu³owaæ  nastêpuj¹ce  wnioski:

?Zastosowanie analizy ameb skorupkowych pozwoli³o na zrekonstruowanie 
zmiennoœci poziomu wód gruntowych i ich odczynu;
?Przekopanie Rowu Rzeciñskiego spowodowa³o osuszanie jeziora  Rzeciñskiego,
a w  dalszej  konsekwencji  powstanie  torfowiska;
?Gradacja  strzygonii  choinówki  w  po³owie  lat  20  XX w. oraz  po¿ar  znacznego  
obszaru  Puszczy  Noteckiej  w  1992 roku  mia³y  wp³yw  na  zmiany  
paleohydrologiczne  na  torfowisku;
?Dzia³alnoœæ  cz³owieka  na  terenie  torfowiska  oraz  w  jego  najbli¿szej  okolicy  
mog³a  mieæ  wp³yw  na  wzrost poziomu  wód  gruntowych  oraz  spadek pH;
?Poznanie historii torfowiska ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody 
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Ryc. 1. Lokolizacja

Ryc. 3. Diagram ameb skorupkowych

Ryc. 4. Synteza (Lamentowicz i in. 2013)

Badania zosta³y sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (N N304 078440).

W œwietle analizy zawartoœci izotopu wêgla 14C  
(ryc. 2.) sp¹gowe osady formowane by³y na 
pocz¹tku XIX w., czyli w okresie silnej antropopresji, 
co mog³o wp³yn¹æ na jego szybkie tempo 
akumulacji. Na pocz¹tku XIX wieku zwierciad³o wód 
gruntowych znajdowa³o  siê  najwy¿ej  (ryc. 4.) (5  
cm  poni¿ej  powierzchni), natomiast najni¿szy 
poziom wody na terenie Torfowiska Rzeciñskiego 
zanotowano na prze³omie lat  10 i 20 XX wieku 
(oko³o 20 cm poni¿ej powierzchni gruntu). Oko³o 
roku 1924 poziom lustra wody zacz¹³ wyraŸnie 
wzrastaæ. W ostatnich 30 latach zaobserwowano 
du¿e wahania g³êbokoœci zalegania  wód  
gruntowych, niemniej jednak zaznacza siê wyraŸna 
tendencja spadkowa. Rekonstrukcja odczynu wód 
torfowiska wykaza³a spadek poziomu pH  w okresie 
1880-1900 (do ok. 5,4) oraz w ostatnich 30 latach 
(do ok. 4,9). poza tymi epizodami wartoœæ pH 
oscylowa³a na poziomie ok. 6,1.   

Ryc. 5. Ameby skorupkowe
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