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WSTĘP
Rekonstrukcja warunków hydrologicznych torfowisk stanowi jedno z ważniejszych źródeł informacji na temat zmian klimatycznych w holocenie oraz wnioskowania o innych zmianach paleoekologicznych (Willemsen et al. 1996; Kuhry
1997; Lamentowicz i in. 2010; Żurek 2010; Blaauw, Mauquoy 2012). Wśród metod badań torfowisk główne miejsce zajmuje analiza palinologiczna, która prowadzi do odtworzenia przemian roślinności w przeszłości, w tym sukcesji roślinności
wodnej i torfowiskowej. Jej rezultaty pozwalają też wnioskować m.in. o zmianach klimatycznych, paleohydrologicznych i wpływie człowieka na środowisko
(m.in. Latałowa 2007; Ralska-Jasiewiczowa i in. 2004).
Analiza mikrofosyliów pozapyłkowych (ang. non-pollen palynomorphs;
NPPs), które zachowują się powszechnie w próbkach palinologicznych, jest obecnie często wykonywana jako uzupełnienie analizy pyłkowej (Kuhry 1997; Garneau 1987, Latałowa 2007; Makohonienko 2000; Antipushina i in. 2012; Blaauw,
Mauquoy 2012; Revelles i in. 2016; Volik i in. 2016; Basumatary i in. 2017; de
Klerk i in. 2017). Od czasu ukazania się pracy van Geela (1978), która zaprezentowała potencjał badań nad NPPs, zainteresowanie tą metodą wyraźnie wzrosło.
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Świadczą o tym liczne publikacje naukowe, w tym klucze do identyfikacji mikrofosyliów pozapyłkowych (m.in. van Geel 1978; van Geel i in. 1982; Kuhry 1997;
Gelorini i in. 2011; Miola 2012; van der Linden i in. 2012; Demske i in. 2013;
Avi 2015).
Analiza mikrofosyliów pozapyłkowych nie rodzi potrzeby wprowadzania
dodatkowych procedur laboratoryjnych, jako że możliwe jest wykorzystanie do
tego celu preparatów palinologicznych (Willemsen i in. 1996, Latałowa 2007).
Oznaczanie NPPs pozwala w jak największym stopniu wykorzystać dostępny materiał w postaci próbek palinologicznych, aby uzyskać dodatkowe dane do interpretacji paleoekologicznych.
Analiza NPPs rozpatrywana jest w literaturze zarówno pod kątem metodyki (m.in.: Haas 1996; Montoya i in. 2010; Gelorini i in. 2011), jak i przydatności
NPP do rekonstrukcji różnych czynników środowiskowych. Są to prace służące
analizie wpływu człowieka na środowisko, np. nasilenia osadnictwa, pasterstwa,
uprawy (van Geel i in. 1982, 2003; Magyari i in. 2001; López Sáez i in. 2002; Cugny i in. 2010; Mazurkiewicz-Zapałowicz, Okuniewska-Nowaczyk 2015; Szal et
al. 2015; Revelles i in. 2016), a także ocenie zmian paleohydrologicznych (van
Geel i in. 1982; Garneau 1987; Willemsen i in. 1996; Kuhry 1997; Goslar i in.
1999b; Magyari i in. 2001; Lamentowicz i in. 2008a, b; Cook i in. 2011; Antipushina i in. 2012; Blaauw i Mauquoy 2012; Väliranta i in. 2012; Lamarre i in. 2013;
Marcisz i in. 2014, 2015; Swindles i in. 2015; Faber i in. 2016).
Celem pracy było rozpoznanie typów NPPs występujących w torfowiskach
Polesia Lubelskiego i włączenie ich do interpretacji zmian paleohydrologicznych
na trzech stanowiskach (Płotycze, Mytycze, Durne Bagno). Region Polesia, ze
względu na rozległość obszarów torfowisk różnych typów, które kształtowały się
od późnego glacjału ostatniego zlodowacenia (m.in. Harasimiuk i in. 1998, Radwan 2002; Bałaga i in. 2006, Dobrowolski i in. 2010), jest szczególnie interesujący dla badań paleohydrologicznych. W pracy zaprezentowano najpowszechniej
występujące typy NPPs w torfach z wymienionych trzech stanowisk wraz z ich
charakterystyką i procentowym udziałem w profilach osadów torfowych. Wyniki
badań z Polesia Lubelskiego odniesiono do innych opracowań z obszaru Polski.
Pełne spektrum gatunków ameb obecnych w analizowanych trzech torfowiskach Polesia Lubelskiego (Płotycze, Mytycze i Durne Bagno) jest przedmiotem
oddzielnego opracowania (Jarosz, w opracowaniu) opartego na analizie próbek
torfu przygotowanych według odrębnej metodyki zaproponowanej przez Hendona i Charmana (1997). Opracowanie pełnego diagramu procentowego poszczególnych gatunków ameb skorupkowych pozwoli na korelację z diagramami palinologicznymi (Pidek, w opracowaniu) i wyciągnięcie szczegółowych wniosków
na temat zmian paleohydrologicznych w trzech badanych obiektach.
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OBSZAR BADAŃ
Rozległy obszar torfowisk Polesia Lubelskiego, w tym licznych torfowisk
wysokich (Borowiec 1990), był wielokrotnie przedmiotem różnorodnych badań
i analiz paleoekologicznych (m.in. Bałaga i in. 1992, 2002, 2006; Harasimiuk,
Wojtanowicz 1998; Goslar i in. 1999a; Radwan 2002). Wśród wszystkich jednak
prac poświęconych rekonstrukcji paleośrodowiska nadrzędne miejsce zajmują badania palinologiczne (m.in. Bałaga 1982, 2007a, b). Zbiorniki wodne istniejące
na badanym obszarze powstały w późnym glacjale, funkcjonowały w ciągu holocenu, i zwykle zarastały w okresie subatlantyckim, przekształcając się w obszary bagienne. Geneza tych zbiorników jest przedmiotem badań od lat 1950 (Wilgat
1954) do dnia dzisiejszego (m.in. Michalczyk, Wilgat 1997; Wilgat 1998; Dobrowolski 1998 i przegląd literatury tamże).
Analizowane stanowiska obejmują jeziora Płotycze i Mytycze wraz z otaczającymi torfowiskami oraz największe torfowisko zlokalizowane w centralnej części Poleskiego Parku Narodowego – Durne Bagno.
Stanowisko Płotycze przedstawia się jako niezbyt duże jezioro humusowe
(humo-eutroficzne) (Pęczuła, Szczurowska 2013), zlokalizowane we wschodniej
części Polesia Lubelskiego wraz z przyległym do niego od północnej strony torfowiskiem (ryc. 1). Obiekt leży na terenie Rezerwatu Trzy Jeziora, przynależącego do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Torfowisko to w znacznej mierze
prezentuje typ torfowiska wysokiego i współcześnie większa jego powierzchnia
porośnięta jest lasem. Na podstawie odwiertów geologicznych przeprowadzonych w obrębie misy jeziornej, jak i samego torfowiska, stwierdzono, że w przeszłości jezioro to miało znacznie większy zasięg niż obecnie (Superson, Szwajgier 2003). Podobne wnioski wyciągnięto na podstawie danych historycznych. Na
podstawie map dawnych reprezentujących okres od 1948/51 do 1976 roku wyliczono, iż spadek powierzchni jeziora w tymże okresie wyniósł 4,3 ha (Dawidek
i in. 2004). Analizą stosunków wodnych na torfowisku zajmowała się m.in. Piróg
(2013, 2014) i Jarosz i in. (2015).
Stanowisko Durne Bagno ma 1 km2 powierzchni i zajmuje wyraźnie zarysowaną, owalną nieckę podścieloną osadami piaszczystymi. W zachodniej części niecka ta jest stosunkowo płytka, we wschodniej zaś osiąga głębokość nawet
7–8,5 m (Bałaga i in. 2006). Wypełniają ją osady limniczno-bagienne. W marginalnym pasie (100–200 m n.p.m.) są to wyłącznie torf turzycowo-mszysty i torf
sfagnowy, przykrywające podłoże mineralne, o miąższości sięgającej 2,5 m.
Współcześnie obiekt ten porośnięty jest lasem sosnowo-brzozowym, z przewagą
sosny (Bałaga i in. 2006; Bałaga 2007b).
Jezioro Mytycze wraz z przyległym do niego ze wszystkich stron torfowiskiem wybrane zostało jako trzecie stanowisko do pracy. Jezioro to jest zbior-

Ryc.1. Położenie badanych torfowisk na tle sieci rzecznej Polesia Lubelskiego na podstawie mapy lokalizacji torfowiska Durne Bagno na tle jezior i torfowisk Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego wg Dobrowolskiego 2006 (Bałaga i in. 2006)
Fig. 1. Location of studied peat bogs against the background of the Lublin Polesie waterway network based on the map of the Durne Bagno peat
bog location against the background of lakes and peat bogs of the Łęczna–Włodawa Lake District acc. to Dobrowolski 2006 (Bałaga et al. 2006)
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nikiem retencyjnym przynależnym do systemu Kanału Wieprz-Krzna, niezbyt
głębokim (max. 1,7 m), lecz o stosunkowo dużej powierzchni (202 ha) (Chmielewski, Chmielewski 2009). Jak odnotowano w latach 50., Mytycze było niezbyt
rozległym jeziorem otoczonym przez niskie oraz przejściowe torfowiska (silnie
rozczłonkowane przez system wyrobisk po eksploatacji torfu). W latach 60. dokonano obwałowania i podpiętrzenia jeziora, pozostawiając przy tym roślinność torfowiskową w postaci wysp z kożucha torfowego. Wyspy te w dalszym etapie rozrosły się i połączyły w zwarty kompleks – zespół ekosystemów hydrogenicznych
(Chmielewski, Chmielewski 2009). Analiza chemiczna wód zbiornika wykazała,
iż nosi ona znamiona hipertrofii (Solis 2012).
MATERIAŁ I METODY
Autorka podjęła analizę mikrofosyliów pozapyłkowych w trzech rdzeniach
osadów torfowych z rejonu Polesia Lubelskiego. Były to stanowiska Płotycze,
Mytycze, Durne Bagno (ryc. 1), które są aktualnie przedmiotem opracowania palinologicznego (Pidek, w przygotowaniu)
Materiał do badań pobrano w roku 2015 w formie rdzeni osadów torfowych. Wiercenia wykonano przy użyciu sondy geologicznej typu Instorf o średnicy puszki 5 cm. Próby do analiz w objętości 1cm3 pobrano w rozdzielczości co
2–5 cm w zależności od typu osadu. Materiał przeznaczony do analizy pyłkowej
i NPPs przygotowano według standardowej metody acetolizy Erdtmana (Faegri,
Iversen 1989). W celu usunięcia materiału mineralnego zastosowano 24-godzinną inkubację kwasem fluorowodorowym. Materiał badawczy zawieszony w glicerynie i zabarwiony kwaśną fuksyną poddano analizie mikroskopowej przy użyciu mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse E600, przy zastosowaniu powiększenia
400x. W każdej próbie oznaczono średnio 500–800 sporomorf. Identyfikację
NPPs przeprowadzono, opierając się na pracach: van Geel 1978; van Geel i in.
1982; Kuhry 1997; Gelorini i in. 2011; Miola 2012; van der Linden i in. 2012;
Demske i in. 2013; Avi 2015.
Wyniki prezentowane są w postaci diagramów procentowego udziału poszczególnych taksonów NPPs (ryc. 3–5) sporządzonych z wykorzystaniem oprogramowania POLPAL (Nalepka, Walanus 2003).
WYNIKI
Zarys litologii osadów
W rdzeniu Płotycze od głębokości 5,00 m do głębokości 3,18 m występowały osady jeziorne ( gytia), a od głębokości 4,93 m do stropu – torf reprezen-
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towany przez różne typy (torf sfagnowy, torf sfagnowo-turzycowy, torf turzycowo-mszysty).
W rdzeniu Durne Bagno od głębokości 5,00 m do głębokości 4,28 m występowały osady jeziorne, reprezentowane początkowo na odcinku 4,66–5,00 m
przez gytię drobnodetrytusową, turzycowo-mszystą, a następnie na odcinku
4,28–4,66 m przez gytię z torfem turzycowym. Od głębokości 4,28 m do stropu
zalegał torf reprezentowany przez różne jego typy, takie jak: torf sfagnowy, torf
sfagnowo-turzycowy, torf sfagnowo-wełniankowo-turzycowy, torf sfagnowo-turzycowo-wełniankowy, torf turzycowy oraz torf turzycowo-sfagnowy.
W rdzeniu Mytycze od głębokości 4,50 m do głębokości 0,70 m występowały
osady jeziorne, reprezentowane początkowo na odcinku 4,50–4,33 m przez piasek
różnoziarnisty, następnie zaś na odcinku 4,33–0,70 m – przez osad torfowo-gytiowy. Początkowo (4,07–4,33 m) jest to torf mszysto-turzycowy z gytią glonową, przechodzący kolejno w torf turzycowo-mszysty z gytią (4,06–0,70 m). Od
głębokości 0,70 m do stropu torf reprezentowany przez torf sfagnowy oraz torf
sfagnowo-turzycowy.
Charakterystyka ważniejszych NPPs
Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na oznaczenie w torfach wszystkich profili (Płotycze, Mytycze, Durne Bagno) 12 typów mikrofosyliów pozapyłkowych, które podzielono na 3 grupy: glony z rodzaju Pediastrum i Botryococcus, szczątki grzybów oraz szczątki pochodzenia zwierzęcego. Wyniki analizy
NPPs zaprezentowano w formie diagramów procentowego udziału zespołów NPP
na tle zmienności głównych taksonów roślin wodnych i szuwarowych (według Pidek – niepublik.) w każdym ze stanowisk (ryc. 3–5).
Szczątki grzybów
HdV 27 (van Geel 1978). Bryophytomyces sphagni (Navashin) Cif., (synonim Tilletia sphagni) opisany w licznych publikacjach naukowych, m.in. Bauch
1938; Magyari i in. 2001; Zimny 2014). Grzyb ten jest gatunkiem pasożytującym
na torfowcach (Sphagnum) (Kuhry 1997; Bauch 1938 za Shumilovskikh i in.
2015). Badania paleoekologiczne jak dotąd wskazują na wyraźną korelację, jaka
ma miejsce pomiędzy występowaniem tych dwu taksonów (Magyari i in. 2001).
W próbach palinologicznych najczęściej spotykane są zarodniki Bryophytomyces sphagni. Prawdopodobnie grzyb ten rozwija się i wytwarza zarodniki w puszkach zarodniowych sporofitu Sphagnum, korzystając tym samym z mechanizmu
rozprzestrzeniania się zarodników torfowca (Kuhry 1997; Davey, Currah 2006 za
Shumilovskikh i in. 2015). Van Geel (1978) w swoich badaniach doszedł do wniosku, iż najliczniej zarodniki Bryophytomyces sphagni znajdowane są w puszkach
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gatunku Sphagnum cuspidatum (nie odnotowano tego zjawiska w przypadku pozostałych gatunków). Zarodniki Bryophytomyces sphagni przybierają postać niewielkich, kolistych form o przejrzystej formie i strukturze powierzchni przywodzącej na myśl piłkę nożną (ryc. 2e). Badacz ten zwraca uwagę, że jest to gatunek
występujący pospolicie na torfowiskach holoceńskich. Przyjmuje się, że maksimum jego występowania świadczy o transformacji środowiska z suchego w wilgotne, a więc może być traktowany jako wskaźnik podwyższania się poziomu
wód na torfowisku (van Geel 1978). Interpretację tę przyjmują również autorzy
pracy na temat mikrofosyliów pozapyłkowych na torfowisku wysokim Boorsteller Moor w Dolnej Saksonii w Niemczech (Shumilovskikh i in. 2015).
HdV 13 (van Geel 1978). Ten typ mikrofosyliów w ostatnich latach opisywany jest jako szczątki (zarodnie) grzyba z rodzaju Desmidiospora bądź też
Entophlyctis lobata (Zimny 2014; Shumilovskikh i in. 2015; Fiłoc, Kupryjanowicz 2015). Jak podają Fiłoc i Kupryjanowicz (2015), identyfikacja taksonomiczna HdV 13 jest problematyczna, ponieważ podobnie wyglądające struktury wykształca szereg grzybów (np. Beltrania, Beltraniopsis, Beltraniella, Ellisiopsis,
Hemibeltrania). Większość z nich rozwija się na różnych gatunkach roślin torfowiskowych, m.in. Scheuchzeria palustris, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia
lub mchów Polytrichum alpestre i Aulacomium palustre (van Geel, 1978). Yeloff
i in. (2007) wskazują na częste współwystępowanie szczątków Ericaceae i typu
HdV 13 w osadach z torfowisk ombrotroficznych. Zarodnie tych gatunków występują w torfach wszystkich trzech analizowanych stanowisk (ryc. 2a, 2b), pod postacią niewielkich, kolistych i ciemnobrązowych form (sporangiów) o charakterystycznym mocno pofalowanym brzegu i długości do 40 µm. Wymienieni autorzy
uważają, że typ HdV 13 jest charakterystyczny dla warunków oligotroficznych.
Van Geel (2002) zwraca uwagę, że pojawia się on również w brzeżnych częściach
jezior, w obrębie stosunkowo płytkich wód. Zdaniem Kuhry’ego (1985) zauważalny jest widoczny wzrost udziału zarodni Entophlyctis lobata w obrębie wilgotnych zbiorowisk bagnicy torfowej (Kuhry 1985 za: Shumilovskikh i in. 2015).
HdV 30 (van Geel 1978). Helicoon pluriseptatum charakterystyczny jest dla
torfu sfagnowego (Kuhry 1997). Zarodniki tego gatunku występują w osadzie
w postaci spiralnych konidiów (wielokrotnie zwiniętych) (ryc. 2f). W zależności
od warunków środowiskowych wymiary organizmu są zmienne. Przypuszczalnie, w korzystniejszych dla rozwoju grzyba warunkach środowiska – jego rozmiary są większe (van Geel 1978; van Geel i Middeldorp 1988; Zimny 2014). Kuhry
(1997) wskazuje, że obecność HdV 30 w osadzie świadczy o transformacji środowiska ze stosunkowo wilgotnego, mezotroficznego do oligotroficznego.
HdV 8 (van Geel 1978). Prawdopodobnie typ ten odpowiada pasożytniczemu grzybowi z rodzaju Microthyrium należącemu do workowców (Zimny 2014,
de Klerk i in. 2009). W materiale badawczym zachowują się jego owocniki, cha-

16

Joanna Jarosz

rakteryzujące się zmienną morfologią. Przypuszcza się, że wygląd owocnika jest
zależny od gatunku, na którym on pasożytuje (m.in. Scheuchzeria palustris, Eriophorum vaginatum) (van Geel 1978). Najczęściej owocniki przybierają postać
form zbliżonych do okręgu, o średnicy do 100 µm, z zaciemnionym środkiem
i pofalowanych brzegach (Shumilowskih i in. 2015) oraz charakterystycznej prążkowanej powierzchni (ryc. 2d). Obecność owocników Microthyrium (a zwłaszcza
ich znaczny udział) w osadzie jest świadectwem okresu utrzymywania się warunków suchych bądź oligotroficznych (de Klerk i in. 2009). Odnajdywany niezbyt
często w osadzie wszystkich trzech analizowanych stanowisk (ryc. 3–5), występuje raczej w postaci pojedynczych szczątków. Do podobnych wniosków doszli
również inni badacze (m.in. Zimny 2014).
Szczątki pochodzenia zwierzęcego
HdV 37 (van Geel 1978). Gatunek Habrotrocha angusticolis (Murray) należy do rodziny wrotków (Rotatoria). Szczątki fosylne Habrotrocha angusticolis
występują w osadzie w postaci wydłużonej, kulisto zakończonej skorupki (Warner, Chengalath 1988). Autorzy podają, że jest to gatunek epifityczny, typowy
dla siedlisk podmokłych, obecnie często spotykany na torfowiskach sfagnowych
i mszystych (Sayre, Brunson 1971 za: Bielańska-Grajner i in. 2011). Podobną opinię wyrażają na ten temat van Geel (1978), Warner, Chengalath (1988) oraz Kuhry
(1997), twierdząc, że występowanie Habrotrocha angusticolis w osadzie świadczy o wilgotnym środowisku. Warner i Chengalath (1988) uważają ponadto, iż
Habrotrocha angusticolis jest gatunkiem równie charakterystycznym dla torfu
sfagnowego, jak cała grupa ameb skorupkowych, ponieważ wysoki poziom wilgoci w środowisku jest istotnym determinantem ich występowania. Badania Warnera i Chengalatha (1988) pozwoliły stwierdzić, iż gatunek ten obecny jest przede
wszystkim w środowisku umiarkowanie bądź wyraźnie wilgotnym. Z kolei badania Bielańskiej-Grajner i in. (2011) przeprowadzone na torfowiskach w Polsce
wskazały na wyraźny związek pomiędzy występowaniem Habrotrocha angusticolis a dużą zawartością materii organicznej i związków azotu w osadzie. Gatunek ten został zidentyfikowany w dwóch z analizowanych stanowiskach (Durne
Bagno, Płotycze), (ryc. 2c, 3, 4).
HdV 28 (van Geel 1978). Spermatofory widłonogów (Copepoda – ryc. 2g).
Szczątki te są dość dobrze scharakteryzowane, jak do tej pory, w literaturze (Shumilowskikh i in. 2015 i literatura tamże; van Geel 1978). Obecność szczątków
tej grupy bezkręgowców w osadzie torfowym świadczy o wilgotnym siedlisku,
w którym musiały przynajmniej okresowo występować – otwarta tafla wodna
(van Geel 1978; van Geel, Middeldorp 1988; Shumilovskikh i in. 2015).
HdV 191. Szczątki wirków Turbellaria, w postaci oocytów zróżnicowanych
pod względem morfologicznym, osiągających wymiary od 380 do 580 µ (van
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Geel i in. 1982; Haas 1996; Makohonienko 2000), (ryc. 2h). Wirki obejmują gatunki organizmów w większości wolno żyjących, zarówno morskich, jak i słodkowodnych oraz lądowych (Jura 2002). Wybrane gatunki Turbellaria są ponadto symbiontami, ekto- i endokomensalami, ale też pasożytami bezkręgowców
wodnych. Niezbyt liczne gatunki lądowe zamieszkują mech, wilgotną ziemię lub
ściółkę leśną (Jura 2002). Wszystkie spośród gatunków Turbellaria są wrażliwe
na wysychanie i na warunki tlenowe. Formy wodne są ponadto uwrażliwione na
zanieczyszczenia przemysłowe (Jura 2002).
Wśród mikrofosyliów odzwierzęcych wyróżnić można również szczątki
ameb skorupkowych. Pomimo że w preparatach palinologicznych skorupki wielu gatunków ulegają destrukcji w wyniku obróbki laboratoryjnej próbek palinologicznych (badania wykazały, iż w preparatach poddanych acetolizie zachowuje
się nawet jedynie 1/5 potencjalnych skorupek ameb) (Hendon, Charman 1997), to
jednak z analiz zespołu pozostałych skorupek można wyciągnąć pewne wnioski
dotyczące wahań poziomu wody oraz pH (Payne i in. 2012).
Archerella flavum (Archer, 1877; Loeblich, Tappan 1961) jest najczęściej
notowaną amebą na preparatach palinologicznych. W starszych publikacjach gatunek ten nazywany jest Amphitrema flavum (Clarke 2003; Charman i in. 2000;
Mazei, Tsygonow 2009). Opisywana ameba zachowuje się w materiale palinologicznym w postaci wydłużonych, eliptycznych skorupek o długości 50–75 µm,
wyposażonych w dwa otwory na przeciwległych końcach (Clarke 2003). Barwa skorupki może być od jasnożółtej do ciemnobrązowej (ryc. 2l). Gatunek ten
wykazuje zdecydowanie preferencję do siedlisk wilgotnych (www.arcella.nl), zasiedlając kępy mchów torfowców o wysokości optymalnie około 5,8 cm ponad
powierzchnię wody. Archerella flavum preferuje siedliska o kwaśnym odczynie
(optymalnie o pH 4,05), wykazując słabą tolerancję na zmiany pH (Lamentowicz, Mitchell 2005). Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy występowaniem gatunku Archerella flavum a zbiorowiskami Sphagnum (www.arcella.nl).
Assulina muscorum/Assulina seminulum to dwa różne gatunki ameb, niejednokrotnie w analizie palinologicznej traktowane i zliczane jako jeden typ, co
wynika z ich dużego podobieństwa. Assulina muscorum (Greeff 1888) występuje
w postaci wydłużonej, jajowatej skorupki o wymiarach 46–58 x 34–44 µm, spłaszczonej poprzecznie i wyposażonej w pojedynczy, eliptyczny otwór (Charman i in.
2000). Powierzchnia skorupki zaopatrzona jest w regularnie rozmieszczone łuski (Clarke 2003) i przybiera barwę od jasno- do ciemnobrązowej (ryc. 2i). Jest to
gatunek kosmopolityczny, wykazujący z reguły wysoką frekwencję w zbiorowiskach mszystych, w tym sfagnowych. W przypadku, gdy mech jest w znacznym
stopniu podatny na wysychanie, liczebność tych organizmów zdecydowanie maleje (www.arcella.nl). Assulina muscorum występuje także na siedliskach względnie wilgotnych w kierunku suchszych (optymalna wysokość kępy mchu ponad
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powierzchnię wody wynosząca 31,5 cm). Gatunek ten jest przeciętnie wrażliwy
na zmiany w obrębie pH otoczenia (0,72) preferując siedliska kwaśne (pH 3,92)
(Lamentowicz, Mitchell 2005). Assulina seminulum (Ehrenberg 1848) zachowuje się w materiale palinologicznym w postaci owalnych, spłaszczonych poprzecznie skorupek o wymiarach 60–90 µm z charakterystyczną dla rodzaju Assulina
łuskowatą strukturą o regularnym układzie powierzchni, wyposażonych w eliptyczny otwór na jednym z końców (Clarke 2003). Wymagania siedliskowe gatunku Assulina seminulum są zbliżone do tych wyrażonych przez gatunek Assulina
muscorum (Lamentowicz, Mitchell 2005). Warto zaznaczyć, że do wyżej wymie-

Ryc. 2. Typy mikrofosyliów pozapyłkowych (NPP) w torfach ze stanowisk Płotycze, Mytycze, Durne Bagno: a) HdV 13 sporangium, b) kolonia HdV 13, c) Habrotrocha angusticolis – pancerzyk, d) Microthyrium – owocnik, e) Bryophytomyces sphagni – zarodnik, f) Helicoon pluriseptatum – konidium, g) spermatofory Copepoda, h) Turbellaria – kokon, i) Assulina muscorum – skorupka, j) Arcella arenaria – skorupka, k) Arcella discoides – skorupka, l) skupisko skorupek Archerella flavum. Powiększenie 200 x
Fig. 2. Types of non-pollen microfossils (NPP) in peats from the sites Płotycze, Motycze,
Durne Bagno: a) HdV sporangium, b) HdV 13 colony, c) Habrotrocha angusticolis – lorica,
d) Microthyrium – a fruiting-body, e) Bryophytomyces sphagni – spore, f) Helicoon pluriseptatum
– conidium, g) Copepoda spermatophores, h) Turbellaria – cocoon, i) Assulina muscorum – shell,
j) Arcella arenaria – shell, k) Arcella discoides – shell, l) cluster of Archerella flavum shells. Magn.
200 x
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nionych ameb bardzo podobny jest gatunek Assulina scandinavica. Skorupka
Assulina scandinavica wyglądem przypomina Assulina muscorum/seminulum,
ale wyróżnia ją wielkość (od 80 do 120µm) (Clarke 2003).
Rodzaj Arcella obejmuje 29 gatunków dość zbliżonych morfologicznie, lecz
odmiennych w zakresie wymowy paleoekologicznej. W materiale palinologicznym Arcella zachowuje się w postaci spłaszczonych kolistych skorupek wyposażonych w centralnie umieszczony otwór na jednej stronie (ryc. 2j, 2k). Przedstawiciele tej gromady pojawiają się dość licznie w osadach torfowych (najliczniej w torfach mszystych),(np. Hoogenraad, Groot 1979 za: Fiłoc, Kupryjanowicz 2015).
Poziomy NPPs jako odzwierciedlenie zmian paleohydrologicznych
W rdzeniu Płotycze próbki pobrano z głębokości od 0,05 do 4,90 m (z rozdzielczością co 5 cm), dokonując analizy łącznie 95 próbek. Diagram procentowego udziału poszczególnych taksonów NPPs (ryc. 3) podzielono następnie na
10 poziomów, sygnowanych kolejno od spągu do stropu – Pł-npp 1 – Pł-npp 10.
Poziomy od Pł-npp 1 do Pł-npp 3 (3,00–4,90 m) cechuje dominacja glonów Pediastrum i Botryococcus . W poziomie Pł-npp 1 odznacza się ponadto znaczny
udział sporangiów HdV13, natomiast w poziomie Pł-npp 2 (3,55–4,45 m) odnotowano wyraźny wzrost pyłku Nymphaea sp. Wskazuje to na istnienie zbiornika jeziornego ze stopniowym obniżaniem się poziomu wody. Poziom Pł-npp 4
(2,25–3,00 m) odznacza się na diagramie za sprawą wyraźnego i gwałtownego
wzrostu udziału zarodników Sphagnum w osadzie. Podobnie nagłe jest pojawienie się zarodników Bryophytomyces sphagni. Okres ten interpretować można jako
inicjację rozwoju torfowiska wysokiego. Kolejny poziom Pł-npp 5 (2,00–2,25m)
to zanik udziału większości mikrofosyliów pozapyłkowych w osadzie. Nie ma tutaj również pyłku roślin wodnych i szuwarowych, natomiast pojawiają się spermatofory Copepoda i Habrotrocha angusticolis, które razem mogą wskazywać
na podniesienie się poziomu wody i występowanie jej otwartego lustra. W poziomie Pł-npp 6 (1,30–2,00 m) uwidacznia się ponowny wzrost zarodników Sphagnum oraz zarodników HdV13 (analogicznie jak w poziomie Pł-npp 4). Sugeruje to dalszy rozwój torfowiska wysokiego. Poziom Pł-npp 7 (0,95–1,30 m) to
wciąż wysoki udział zarodników Sphagnum (wartości maksymalne dla całego
diagram), jednak wyraźny spadek udziału zarodników HdV13. Poziomy Pł-npp 8
(0,65–0,95 m), jak i Pł-npp 9 (0,15–0,65m) to, podobnie jak w poziomie Pł-npp 6,
obecność licznych zarodników Sphagnum oraz ponowny wzrost HdV13 . Tym samym można uznać, iż od poziomu Pł-npp 6 do Pł-npp 9 miało miejsce dalsze formowanie się torfowiska wysokiego z okresowymi wahnięciami poziomu wody.
Poziom Pł-npp 10 (0,05–0,15 m) ujawnia zanik większości mikrofosyliów po-
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zapyłkowych w osadzie, co przypuszczalnie wiąże się z osuszeniem powierzchni torfowiska.
W rdzeniu Durne Bagno próbki pobrano z głębokości od 0,14 do 4,50 m
(z rozdzielczością co 2 cm), dokonując analizy łącznie 128 próbek. Diagram procentowego udziału poszczególnych taksonów NPPs (ryc. 4) podzielono następnie na 10 poziomów NPP, sygnowanych kolejno od spągu do stropu – DB-npp
1 – DB-npp 10 (ryc. 4).
Poziom DB-npp 1 (4,10–4,50 m) cechuje się znacznym udziałem glonów
z rodzajów Pediastrum i Botryococcus oraz liczną reprezentacją pyłku roślin szuwarowych (Typha latifolia, Phragmites australis t., Sparganium t.), co wskazuje na funkcjonowanie płytkiego zbiornika jeziornego. Poziomy od DB-npp 2 do
DB-npp 10 wykazują na ogół bardzo wysokie, ale niejednokrotnie bardzo zmienne wartości procentowe zarodników Sphagnum, którym towarzyszy również
zmienny udział HdV 13. W DB-npp 2 (3,54–4,16 m) odzwierciedlony jest początek formowania się torfowiska, które następnie przechodzi fazę uwilgotnienia
(DB-npp 3; głęb. 2,96–3,54 m) zaznaczoną wzrostem udziału Habrotrocha angusticolis. Uwilgotnienie nasila się prawdopodobnie w kolejnym poziomie
(DB-npp 4; głęb. 2,14–2,96 m). W młodszej części tego poziomu uwidocznione jest z kolei maksimum udziału Bryophytomyces sphagni, co może wskazywać na zdecydowane uformowanie się torfowiska wysokiego. Kolejny poziom
DB-npp 5 (głęb. 1,68–2,14 m) cechuje się znacznym zmniejszeniem liczby zarodników Helicoon pluriseptatum, sporangiów HdV13, pancerzyków Habrotrocha
angusticolis, natomiast pojawiają się w nim spermatofory Copepoda i ponownie
pyłek Typha latofolia oraz glon Botryococcus. Całość zmian w spektrum NPPs
wskazuje na podniesienie się poziomu wody i obecność otwartego jej lustra. Poziom DB-npp 6 (1,36–1,68 m) cechuje się ponownym wzrostem wartości Sphagnum i HdV13, przy utrzymującym się znacznym udziale spermatoforów Copepoda. Wartości trzech wymienionych taksonów spadają w kolejnym poziomie DB
-npp 7 (0,94-–1,36m), wskazując na nieco suchsze warunki w porównaniu do poziomu DB-npp 6. Poziom DB-npp 8 (0,46–0,94 m) charakteryzuje się wzrostem
udziału Sphagnum i zanikiem Helicoon pluriseptatum. Ponownie natomiast pojawia się pyłek Sparganium t., a udział spermatoforów Copepoda utrzymuje się od
poprzedniego poziomu. Całość przemian w spektrum NPP wskazuje na ponownie
podniesienie się poziomu wody, która to tendencja utrzymuje się w kolejnym poziomie (DB-npp 9 (0,18-0,46m). Ostatni poziom DB-npp 10 (0,14–0,18 m) z wysokimi wartościami Bryophytomyces sphagni, HdV13, Helicoon pluriseptatum
i kilku innych taksonów wskazuje na znacznie suchsze warunki na torfowisku.
W rdzeniu Mytycze analizowano próbki z głębokości od 0,05 do 1,05 m (pobrane z rozdzielczością co 5 cm). Łącznie policzono 45 próbek. Diagram (ryc. 5)
podzielono następnie na 7 poziomów NPP, sygnowanych kolejno od spągu do
stropu – Mt-npp 1 – Mt-npp 7 (ryc. 5).
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Spągowy odcinek obejmuje trzy poziomy (od Mt-npp 1 do Mt-npp 3), których
wspólną cechą jest znaczny udział glonów z rodzaju Pediastrum, Botryococcus.
W Mt-npp 1 (0,95–1,05 m) zwraca ponadto uwagę obecność pyłku Myriophyllum
spicatum i Typha latifolia. W Mt-npp2 (0,80–0,95 m) maksima osiągają wartości Typha latifolia, Nymphaea sp. i Botryococcus, natomiast pojawia się HdV13.
W Mt-npp 3 (0,70–0,80 m) odnotowuje się spadek udziału wszystkich wymienionych uprzednio taksonów, natomiast pojawia się ciągła krzywa procentowa
Sphagnum. Całość przemian paleohydrologicznych, począwszy od Mt-npp 1 do
schyłku Mt-npp 3, wskazuje na okres przejścia od warunków limnicznych do formowania się torfowiska. Poziom Mt-npp 4 (0,40–0,70 m) cechuje się maksymalnymi wartościami Sphagnum i znacznym udziałem sporangiów HdV13. Po
raz pierwszy pojawiają się Microthyrium sp., Helicoon pluriseptatum i spermatofory Copepoda. Spektrum NPP odzwierciedla fazę uformowania się torfowiska wysokiego, które w kolejnym poziomie (Mt-npp 5; 0,25–0,40 m) ulega podtopieniu. Odzwierciedla się to we wzroście wartości pyłku roślin szuwarowych,
spadku Sphagnum i wzroście HdV13. Zanika całkiem Helicoon pluriseptatum,
Bryophytomyces sphagni i spermatofory Copepoda. Kolejny poziom Mt-npp 6
(0,15–0,25 m) z wysokim udziałem Sphagnum, spadkiem HdV13 i początkowym
powrotem Helicoon pluriseptatum, a w młodszej części poziomu – spermatoforów Copepoda, odzwierciedla powrót torfowiska wysokiego ze zmiennym poziomem wody. Ostatni z poziomów (Mt-npp 7; głęb. 0,05–0,15 m) cechuje się
spadkiem zdecydowanym wartości zarodników Sphagnum i zarodni HdV13 oraz
wyraźnym wzrostem udziału Helicoon pluriseptatum (maksimum w diagramie).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Obecność ameb skorupkowych w archiwalnych próbkach palinologicznych
Bałagi (2007) z torfowiska Durne Bagno stanowiła przesłankę do podjęcia szczegółowych studiów nad typami mikrofosyliów pozapyłkowych występujących na
Polesiu Lubelskim. Ameby skorupkowe mogą bowiem stanowić nawet do 30%
biomasy organizmów torfowisk wysokich (Lamentowicz i in. 2010). W próbkach
palinologicznych zachowują się tylko nieliczne gatunki o najtrwalszej, chitynowej skorupce, takie jak Amphitrema flavum i Assulina muscorum, które nie ulegają destrukcji w trakcie acetolizy Erdtmana. Ponadto, zdaniem Lamentowicza i in.
(2010), dane uzyskane na podstawie analizy ameb z preparatów palinologicznych
nie są wystarczające, aby móc właściwie nakreślić zmiany w paleohydrologii stanowiska, uwzględniając ich następstwo i tempo, i dopiero pełna analiza ameb skorupkowych daje taką możliwość. Obok ameb skorupkowych, najczęściej występującymi mikrofosyliami pozapyłkowymi są pozostałości grzybów. Mikrofosylia grzybów obejmują szereg gatunków o zróżnicowanej wymowie ekologicznej.
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Ryc. 3. Procentowy diagram udziału zespołów NPP w próbkach palinologicznych profilu Płotycze na tle zmienności głównych taksonów roślin wodnych i szuwarowych (wg Pidek – niepublik.)
Fig. 3. Per cent diagram of the NPP associations share in palynological samples of the Płotycze profile against the background of variability of water and rush plants main taxons (acc. to Pidek – non-published)

Analiza mikroskopowa próbek palinologicznych w profilach Płotycze, Mytycze i Durne Bagno ujawniła obecność 12 typów NPPs o istotnej wymowie paleohydrologicznej. Praca jest pierwszym opracowaniem obejmującym rozpoznanie
typów ameb skorupkowych i innych mikrofosyliów pozapyłkowych (NPPs) z terenu Polesia Lubelskiego, które znaleziono w próbkach palinologicznych trzech
torfowisk. W pracy uwzględniono typy NPPs ważne z punktu widzenia interpreta-
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Ryc. 4. Procentowy diagram udziału zespołów NPP w próbkach palinologicznych profilu Durne Bagno na tle zmienności głównych taksonów roślin wodnych i szuwarowych (wg Pidek – niepublik.)
Fig. 4. Per cent diagram of the NPP associations share in palynological samples of the Durne Bagno profile against the background of variability of water and rush plants main taxons (acc.
to Pidek – non-published)
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Ryc. 5. Procentowy diagram udziału zespołów NPP w próbkach palinologicznych profilu Mytycze na tle zmienności głównych taksonów roślin wodnych i szuwarowych (wg Pidek – niepublik.)
Fig. 5. Per cent diagram of the NPP associations share in palynological samples of the Motycze profile against the background of variability of water and rush plants main taxons (acc. to Pidek – non-published)
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cji paleohydrologicznych. Były to mikrofosylia pochodzenia grzybowego: HdV
13, Helicoon pluriseptatum, Bryophytomyces sphagni, Microthyrium sp. oraz pochodzenia zwierzęcego: Habrotrocha angusticolis, spermatofory Copepoda, Turbellaria i ameby skorupkowe jak m.in. Assulina muscorum, Arcella artocrea, Arcella discoides, Archerella flavum.
Przedstawiciele tych samych typów mikrofosyliów pozapyłkowych są powszechnie obecni w torfowiskach Niżu Europejskiego (m.in. van Geel i in. 2003;
Magyari i in. 2001; Shumilovskikh i in. 2015; Fiłoc, Kupryjanowicz 2015). Większość z nich stanowią bowiem gatunki występujące w torfowiskach na świecie
(m.in. ameby skorupkowe).
Wytypowane do analizy mikrofosylia pozapyłkowe zidentyfikowane w profilach osadów torfowych z Polesia Lubelskiego mają istotną wartość bioindykacyjną jako wskaźniki zmian hydrologicznych w czasie rozwoju tych torfowisk.
Diagramy procentowego udziału poszczególnych typów NPPs (ryc. 3–5) pozwoliły prześledzić ewolucję badanych obiektów torfowiskowych od momentu funkcjonowania zbiornika jeziornego, poprzez jego zarastanie, aż do wykształcenia się
torfowiska i jego funkcjonowania w warunkach różnej wilgotności. Scharakteryzowano fazy wilgotne i suchsze wraz z odpowiadającymi im poziomami NPPs.
Liczba tych poziomów wynosiła od 7 (stanowisko Mytycze) do 10 (Durne Bagno,
Płotycze). Największą zmienność warunków uwilgotnienia odnotowano na torfowisku Durne Bagno.
Analiza mikrofosyliów pozapyłkowych ma dużą wartość paleorekonstrukcyjną, a uzupełnienie jej o dane z pełnej (przeprowadzonej o odrębną metodykę analityczną) analizy ameb skorupkowych pozwoli na uzyskanie cennych wniosków.
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Summary
This article is the first approach analyzing the non-pollen palynomorphs types (NPP) occurring
in palynological samples from the peats profiles of the Lublin Polesie region, which are substantial
bioindicators of paleohydrological changes in the Holocene. The analysis of NPP was made in peat
samples from three sites: Płotycze, Mytycze and Durne Bagno. A dozen or so NPPs types have
been described, among which there were microfossils of animal origin: Habrotrocha angusticolis,
Copepoda spermatophores, Turbellaria and testate amoebae: (Assulina muscorum, Arcella artocrea,
Arcella discoides, Archerella flavum) and also microfossils of fungal origin: Microthyrium, HdV 13,
Helicoon pluriseptatum, Bryophytomyces sphagni. Diagrams of percentage participation of NPPs
in the three profiles (Figs. 3–5) allowed to distinguish NPPs zones with variable participation of
particular types of NPPs and to interpret them against the background of selected pollen types of
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water and rush vegetation as well as Sphagnum spores for paleohydrological changes. The highest
variability of paleohydrological conditions was recorded in the Durne Bagno peat bog. The same
types of non-pollen palynomorphs are common in peat bogs of the European Lowlands. Most of
them are cosmopolitan species. Identified NPPs in peat bogs of the Lublin Polesie are in accordance
with the descriptions provided by the international determination keys.

