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ABSTRACT: The paper presents the results of research concerning the impact of
Sphagnum moss fragmentation on the effectiveness of its vegetative reproduction.
In the experiment altogether 600 specimens of S. russowii were used: 300 with and
300 without capitula. During the 12-months period the amount of new branches
in every specimen was checked. Also after termination the study, the final biomass and length of the new branches were measured. At the final stage two variants: without capitula (marked as BG) and with capitula (marked as G) were compared. The number of new branches was bigger in variant BG, although the final
biomass and length of the new branches was bigger in variant G. The period of
time that specimens needed to produce new branches was shorter in variant BG.
The results show that both variants – with and without capitula are suitable for
the restoration of the Baltic raised bogs. This may be a solution of the problem
with a small amount of the Sphagnum mosses, which are used in the restoration
process.
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Wprowadzenie
Wydobycie torfu metod¹ mechanicznego frezowania prowadzi do powstania p³ytkich, zwykle przesuszonych pól poeksploatacyjnych (Herbichowa 2005).
Stopieñ przekszta³cenia i sk³ad gatunkowy pokrywy roœlinnej, która rozwinê³a
siê na takich powierzchniach, wskazuje na powolne tempo wtórnej kolonizacji.
Szansa na samorzutne odtworzenie siê zniszczonej roœlinnoœci jest znikoma.
Dlatego, aby zapobiec dalszej degradacji siedliska, a nastêpnie przywróciæ proces akumulacji torfu, niezbêdne jest zainicjowanie rozwoju warstwy mszystej
budowanej przez torfowce (Quinty, Rochefort 2003; Herbichowa 2005; Æwikliñska, Herbichowa 2011). Mchy te stanowi¹ kluczowy sk³adnik torfowisk wysokich (Lubliner-Mianowska 1957; Clymo, Hayward 1982). Dziêki obecnoœci komórek hyalinowych s¹ one zdolne do magazynowania du¿ych iloœci wody, co z kolei
wp³ywa na utrzymanie wilgotnoœci pod³o¿a. Ponadto obumar³e szcz¹tki torfowców akumuluj¹ siê w postaci torfu, a zawarty w ich œcianach kwas poliuronowy
powoduje acydyfikacjê siedliska (Clymo, Hayward 1982; Tobolski 2003).
Nowe osobniki u gatunków z rodzaju Sphagnum rozwijaj¹ siê zarówno
w wyniku rozsiewania zarodników, jak i pomna¿ania wegetatywnego (Cronberg 1991). Pomna¿anie ma silniejszy wp³yw na rozwój i utrzymanie populacji
torfowców, zw³aszcza na siedliskach, na których mchy te zosta³y zniszczone
w wyniku ró¿nego rodzaju zaburzeñ (Campeau, Rochefort 1996; Sundberg
2000). Rozsiewanie zarodników jest z kolei istotne przy kolonizowaniu nowych
siedlisk, wczeœniej niezajmowanych przez torfowce (Cronberg 1991).
Regeneracja osobników nastêpuje w szczytowych czêœciach pêdu g³ównego
oderwanego od ³odygi g³ównej, natomiast w przypadku zniszczenia szczytowych czêœci, np. w wyniku po¿aru, odga³êzienia powstaj¹ w dolnych partiach
(Cronberg 1991). Ten typ propagacji wystêpuje u wszystkich gatunków z rodzaju Sphagnum, z wyj¹tkiem S. wulfianum (Lane 1977). Nowe odga³êzienia mog¹
tak¿e tworzyæ siê u osobników, które wczeœniej nie posiada³y pocz¹tkowej
g³ówki (Baker, Boatman 1985; Poschlod, Pfadenhauer 1989; Rochefort, Gautier,
Leguéré 1995), wówczas boczne ga³¹zki przejmuj¹ rolê g³ówki i zaczynaj¹ produkowaæ nowe odga³êzienia (Clymo, Hayward 1982). Efektywna produkcja nowych odga³êzieñ jest wiêc warunkiem trwania populacji torfowców w konkretnym miejscu.
Metoda odtwarzania budowanej przez torfowce warstwy mszystej na zdegradowanych torfowiskach wysokich zosta³a opracowana w Kanadzie (Quinty,
Rochefort 2003). Od 2006 roku jej zmodyfikowana forma jest testowana w Polsce na torfowisku Czarne Bagno w dolinie £eby (Herbichowa 2005, 2007).
W Polsce istnieje problem pozyskania odpowiedniej iloœci materia³u do restytucji. Wyniki eksperymentu z Kanady pokazuj¹, ¿e pokrycie materia³em roœlinnym od 6 do 10% planowanej powierzchni zapewnia odtworzenie zwartej
pokrywy torfowiskowej w ci¹gu 4 lat (Quinty, Rochefort 2003). Jednak obserwacje prowadzone na Czarnym Bagnie wskazuj¹, ¿e aby uzyskaæ po¿¹dane tempo
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regeneracji torfowców nale¿a³oby zastosowaæ iloœæ materia³u pokrywaj¹c¹ 10%
powierzchni. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ tego problemu jest zastosowanie
warstwy ¿ywych roœlin i zakumulowanej pod nim s³abo roz³o¿onej materii organicznej (tzw. wierzchnicy). Jednak mo¿e ona zawieraæ roœliny lub ich nasiona
oraz zarodniki, które mog¹ stanowiæ konkurencjê dla torfowców. W zwi¹zku
z tym rozwa¿a siê mo¿liwoœæ dzielenia pêdów na mniejsze fragmenty pozbawione g³ówki (Quinty, Rochefort 2003; Herbichowa i in. 2009; Æwikliñska, Herbichowa 2011). Opisany poni¿ej eksperyment mia³ na celu sprawdzenie skutecznoœci tej metody.
W badaniach wykorzystano Sphagnum russowii. Gatunek ten wystêpuje w ca³ej
Polsce. Preferuje on siedliska wilgotne o odczynie od pH=3 do pH=6, znosi
cieñ oraz toleruje okresowe przesuszenie (Lubliner-Mianowska 1957). Jest to
jednak gatunek s³abo poznany pod k¹tem skutecznoœci pomna¿ania wegetatywnego. Dane literaturowe dotycz¹ takich gatunków, jak: S. palustre, S. capillifolium oraz S. cuspidatum (Sobotka 1976; Lane 1977). Równoczeœnie jednak dotychczasowe wyniki monitoringu postêpu restytucji na Czarnym Bagnie wskazuj¹,
¿e S. russowii dobrze znosi warunki panuj¹ce na wyrobiskach przygotowanych
do restytucji i planowane jest jego dalsze wykorzystanie (Herbichowa i in. 2009;
Æwikliñska, Herbichowa 2011).
Celem przedstawionych badañ by³o poszukiwanie odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób fragmentacja ³ody¿ek torfowca Sphagnum russowii wp³ywa na produkcjê nowych odga³êzieñ. Czy liczba, d³ugoœæ i biomasa nowych odga³êzieñ
produkowanych przez osobniki pozbawione g³ówki ró¿ni¹ siê istotnie od tych,
wytwarzanych przez osobniki z g³ówk¹? Czy tempo wytwarzania odga³êzieñ
jest podobne w obu wariantach? Czy do celów restytucji torfowisk zdegradowanych mo¿na u¿yæ pêdy torfowców bez pocz¹tkowej g³ówki? Dla realizacji postawionych celów badawczych za³o¿ono hodowlê S. russowii. Wyniki rocznego
eksperymentu przedstawiono w artykule.

1. Metody
Hodowlê Sphagnum russowii prowadzono przez dwanaœcie miesiêcy, od listopada 2009 do paŸdziernika 2010. Jako diaspory wykorzystano górne, nieposiadaj¹ce odga³êzieñ fragmenty pêdów o d³ugoœci 3 cm ka¿dy, bowiem w procesie
tworzenia nowych odga³êzieñ aktywne s¹ tylko górne fragmenty pêdu (Cronberg 1991). Badano tempo i efektywnoœæ pomna¿ania wegetatywnego osobników posiadaj¹cych g³ówkê oraz pozbawionych jej (po 300 osobników w ka¿dym z wariantów).
Hodowla prowadzona by³a na torfie, w temperaturze 18°C, przy oœwietleniu
lampami jarzeniowymi o ³¹cznej mocy 780. Materia³ roœlinny pochodzi³ z torfowiska Staniszewskie B³ota na Pojezierzu Kaszubskim, torf natomiast – z Czarnego Bagna.
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Rejestracjê nowych odga³êzieñ wytworzonych przez ka¿dego osobnika prowadzono raz w tygodniu (co 7 dni) przez ca³y rok trwania eksperymentu. Po zakoñczeniu hodowli wykonano pomiar d³ugoœci oraz suchej masy nowych
odga³êzieñ. Do pomiaru d³ugoœci wybrano najd³u¿sze odga³êzienia wyprodukowane przez ka¿dego osobnika. Pomiar d³ugoœci wykonano z dok³adnoœci¹
do 1 mm. Do pomiaru biomasy wybrano losowo po 100 osobników z ka¿dego
z wariantów i zwa¿ono pêdy wraz z odga³êzieniami. Pozyskany materia³ doprowadzono do sta³ej masy w temperaturze 90°C, a nastêpnie zwa¿ono na wadze
analitycznej z dok³adnoœci¹ do 0,001 g.
W celu sprawdzenia hipotezy o braku istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy analizowanymi cechami dla wariantów: okazy z g³ówk¹ (oznaczony symbolem G) i bez g³ówki (symbol BG) wykonano testy: t-Studenta z poprawk¹
Cochrana-Coxa (w przypadku produkcji i biomasy odga³êzieñ) oraz test Manna-Whitneya (w odniesieniu do d³ugoœci odga³êzeñ oraz tempa ich przyrostu).
Wnioskowanie statystyczne prowadzono na poziomie istotnoœci p=0,05. Analizy przeprowadzono przy u¿yciu programu Statistica 9.0 (StatSoft 2011). Ponadto
sporz¹dzono wykresy oparte o skalê procentow¹, obrazuj¹ce ró¿nice pomiêdzy
analizowanymi wariantami.

2. Wyniki
2.1. Produkcja nowych odga³êzieñ
U 186 osobników (61% próby) posiadaj¹cych g³ówkê wytworzy³y siê nowe
odga³êzienia. Liczba odga³êzieñ wyprodukowanych przez pojedynczego osobnika w tym wariancie waha³a siê od 1 do 6. Najczêœciej (w 33% przypadków) obserwowano produkcjê jednego odga³êzienia. Dwa odga³êzienia powsta³y u 50
osobników, a trzy u 22 osobników. Jedynie w sporadycznych przypadkach
(7 osobników) stwierdzono produkcjê 4 odga³êzieñ. W grupie okazów bez
pocz¹tkowej g³ówki nowe odga³êzienia wykszta³ci³y siê u 282 z nich (94% próby). Liczba wytworzonych przez pojedynczego osobnika odga³êzieñ waha³a siê
w granicach od 1 do 6. Przeciêtnie (w 42% przypadków) osobnik pozbawiony
g³ówki wytwarza³ 2 odga³êzienia (Ryc. 1).
Pomiêdzy osobnikami posiadaj¹cymi g³ówkê oraz pozbawionymi g³ówki s¹
istotne statystycznie ró¿nice w liczbie wytworzonych odga³êzieñ (test t’=3,59;
p<0,0001; NG=300; NBG=300) (Ryc. 2).

2.2. Biomasa odga³êzieñ
Biomasa wytworzonych odga³êzieñ by³a istotnie wy¿sza w przypadku osobników z g³ówk¹ w porównaniu z osobnikami pozbawionymi g³ówki (test
t’=6,98; p<0,0001; NG=100; NBG=100). Przeciêtna biomasa odga³êzieñ wyprodukowanych przez pojedynczego osobnika z tej grupy wynosi³a 0,05 g (Ryc. 3).
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Ryc. 1. Rozk³ad liczby wytworzonych
odga³êzieñ przez osobniki z pocz¹tkow¹ g³ówk¹ oraz bez pocz¹tkowej g³ówki
Fig. 1. The graph shows the number of new
branches produced by specimens with
and without first capitula

Ryc. 2. Zakres zmiennoœci liczby odga³êzieñ wyprodukowanych przez osobniki posiadaj¹ce g³ówkê (G) oraz pozbawione g³ówki (BG)
Fig. 2. Variability of the number of new branches produced by specimens with a capitula
(G) and without capitula (BG)
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Ryc. 3. Zakres zmiennoœci biomasy odga³êzieñ wyprodukowanych przez osobniki posiadaj¹ce g³ówkê (G) oraz pozbawione g³ówki (BG)
Fig. 3. Variability of the biomass of new branches produced by specimens with a capitula
(G) and without capitula (BG)

Maksymalna wartoœæ biomasy wynosi³a 0,13 g, minimalna zaœ 0,01 g. W przypad- ku osobników pozbawionych g³ówki przeciêtna biomasa odga³êzieñ wynosi³a 0,03±0,021 g nowych odga³êzieñ.

2.3. D³ugoœæ odga³êzieñ
Odga³êzienia wyprodukowane przez osobniki z pocz¹tkow¹ g³ówk¹ by³y
d³u¿sze ni¿ u osobników bez g³ówki (Ryc. 4). Przeciêtna d³ugoœæ odga³êzieñ
u osobników z pierwszej grupy wynosi³a 6cm (max. 13,5 cm; min 1,5 cm), natomiast z drugiej – 3,5 cm (max. 9,5 cm; min. 1 cm). Ró¿nice te s¹ istotne statystycznie (test Manna-Whitneya Z= 13,83; p<0,0001; NG=300; NBG=300).

2.4. Tempo tworzenia nowych odga³êzieñ
Obecnoœæ lub brak pocz¹tkowej g³ówki wp³ywa na tempo produkcji odga³êzieñ. W przypadku obu grup ró¿nica liczby dni, które up³ynê³y od pocz¹tku
hodowli do momentu wytworzenia pierwszego (test Manna-Whitneya Z=10,68;
p,0001; NG= 184; NBG= 282) oraz kolejnego odga³êzienia (test Manna-Whitneya
Z=4,68; p<0,0001; NG= 86; NBG= 182) by³a istotna statystycznie. U wiêkszoœci
osobników (72% próby) pozbawionych g³ówek pierwsze odga³êzienia pojawi³y
siê w drugim miesi¹cu trwania eksperymentu (przeciêtnie po 38 dniach), a dru-
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gie po 78 dniach. U osobników posiadaj¹cych g³ówkê czas ten wynosi³ odpowiednio 105 i 61 dni (Ryc. 5a, b).

Ryc. 4. Zakres zmiennoœci d³ugoœci odga³êzieñ wyprodukowanych przez osobniki posiadaj¹ce g³ówkê (G) oraz pozbawione g³ówki (BG)
Fig.4. Variability of the length of new branches produced by specimens with a capitula (G)
and without capitula (BG)

Najintensywniejsz¹ produkcjê odga³êzieñ u osobników z g³ówk¹ zaobserwowano w marcu 2010 (rozwinê³o siê wówczas 36% nowych odga³êzieñ), natomiast u osobników bez g³ówki – w grudniu 2009 (40% odga³êzieñ) oraz w lutym
i marcu 2010 (odpowiednio 17 i 24% odga³êzieñ). W grupie z g³ówk¹ ostatnie
odga³êzienia pojawi³y siê w sierpniu 2010, a w grupie bez g³ówki w lipcu 2010
(Ryc. 6).

3. Podsumowanie wyników i dyskusja
Pozbawienie osobnika torfowca g³ówki stymuluje produkcjê nowych odga³êzieñ. Odsetek osobników Sphagnum russowii, które wytworzy³y odga³êzienia,
by³ wiêkszy w przypadku braku pocz¹tkowych g³ówek. W tym wariancie eksperymentu wiêksza by³a równie¿ liczba odga³êzieñ wytworzonych przez pojedynczego osobnika. W obrêbie g³ówki znajduj¹ siê p¹czki szczytowe zawieraj¹ce komórki inicjalne odpowiedzialne za wzrost osobnika na d³ugoœæ. Je¿eli

186

Emilia Ossowska, Paulina Æwikliñska

Ryc. 5 A, B. Zakres zmiennoœci liczby dni, które up³ynê³y od pocz¹tku eksperymentu do
momentu wytworzenia pierwszego (A) i drugiego (B) odga³êzienia przez osobniki
posiadaj¹ce g³ówkê (G) oraz pozbawione g³ówki (BG).
Fig. 5 A, B. Range of variability of the number of days to produce the first (A) and second (B)
branches of the specimens with the capitula (G) and without capitula (BG).
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Rys. 6. Dynamika wytwarzania nowych
odga³êzieñ przez osobniki posiadaj¹ce
g³ówkê oraz jej pozbawione w kolejnych
miesi¹cach eksperymentu
Fig. 6. Intensity of production the new branches for the specimens with the capitula
and without capitula in following months

g³ówka ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, wytworzenie nowych odga³êzieñ
zawieraj¹cych p¹czki szczytowe jest gwarancj¹ prze¿ycia osobnika. W takim
przypadku funkcjê wytwarzania odga³êzieñ przejmuj¹ pêczki ga³¹zek bocznych
(Clymo, Hayward 1982). U innych gatunków z rodzaju Sphagnum jest podobnie.
Jednak wyniki Krebsa i in. (2012) wskazuj¹, ¿e w przypadku S. palustre u¿ycie
fragmentów pêdów pozbawionych g³ówek daje po¿¹dane efekty, choæ regeneracja warstwy mszystej nastêpuje wolniej ni¿ w przypadku zastosowania fragmentów pêdów z g³ówkami.
W grupie osobników, które zosta³y wprowadzone do eksperymentu z g³ówkami, jedynie 60% wyprodukowa³o nowe odga³êzienia i powstawa³y one najczêœciej w obrêbie istniej¹cej g³ówki. Pozosta³a czêœæ osobników kontynuowa³a
wzrost na d³ugoœæ bez tworzenia nowych odga³êzieñ.
Osobniki posiadaj¹ce pocz¹tkow¹ g³ówkê cechowa³a wiêksza produkcja biomasy. Odga³êzienia by³y w tym przypadku wytwarzane w mniejszej liczbie,
by³y jednak d³u¿sze i masywniejsze ni¿ w przypadku osobników pozbawionych
g³ówki, co wp³ynê³o na wy¿sz¹ wartoœæ ich ³¹cznej biomasy. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e przy pomiarze nie uwzglêdniono przyrostu biomasy pocz¹tkowych
g³ówek, co dodatkowo zwiêkszy³oby ró¿nice miêdzy wynikami dla obu grup.
Zasadnicza czêœæ biomasy torfowców lokowana jest w g³ówce. Z kolei nowe
odga³êzienia u osobników bez pocz¹tkowej g³ówki by³y drobne i delikatne,
z ma³ymi g³ówkami.
D³ugoœæ fragmentu pêdu nie wp³ywa na efektywnoœæ pomna¿ania u torfowców. Wed³ug Quinty i Rochefort (2003) optymalna d³ugoœæ odga³êzieñ zastoso-
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wanych w restytucji powinna wynosiæ 2-3 cm. Jednak wyniki eksperymentu
Campeau i Rochefort (1996) przeprowadzonego na 4 gatunkach z rodzaju Sphagnum (S. magellanicum, S. fuscum, S. angustifolium oraz S. capillifolium) potwierdzi³y, ¿e nawet szczytowe fragmenty pêdów o d³ugoœci 0,5 cm mog¹ daæ
pocz¹tek nowym odga³êzieniom. W przypadku S. russowii pocz¹tkowa d³ugoœæ
pêdów wynosi³a 3 cm i jest to d³ugoœæ wystarczaj¹ca do dalszego rozwoju nowych odga³êzieñ. W praktyce oznacza to, ¿e przy dzieleniu pêdów torfowców
na mniejsze fragmenty nie trzeba uzyskiwaæ odcinków o precyzyjnej d³ugoœci
3 cm (Campeau i Rochefort 1996; Quinty i Rochefort 2003).
Obecnoœæ lub brak g³ówki wp³ywa równie¿ na tempo pomna¿ania wegetatywnego. U 40% osobników Sphagnum russowii pozbawionych g³ówki pierwsze
odga³êzienia wytworzy³y siê w drugim miesi¹cu po wprowadzeniu do hodowli
(grudzieñ 2009), natomiast u osobników posiadaj¹cych g³ówkê najintensywniejsza produkcja odga³êzieñ mia³a miejsce w pi¹tym miesi¹cu trwania hodowli
(marzec 2010). W tym okresie zaobserwowano tak¿e zwiêkszenie tempa produkcji odga³êzieñ u osobników pozbawionych g³ówki. Mimo jednorodnych warunków œwietlnych, termicznych i wilgotnoœciowych panuj¹cych w laboratorium
przez ca³y okres hodowli i niezale¿nie od grupy wczesn¹ wiosn¹ nast¹pi³a intensyfikacja produkcji odga³êzieñ.
W trakcie planowania zabiegów reintrodukcji gatunków z rodzaju Sphagnum
nale¿y uwzglêdniæ niejednorodne tempo pomna¿ania wegetatywnego w ci¹gu
roku. Nale¿y unikaæ wprowadzania materia³u na restytuowane powierzchnie
w okresie letnim, kiedy tempo produkcji nowych odga³êzieñ jest niskie, a warunki termiczne i wilgotnoœciowe niekorzystne dla torfowców. Wyniki eksperymentów polowych z terenu pó³nocnej Polski, na których torfowce wprowadzono w czerwcu, potwierdzaj¹, ¿e gatunki nie prze¿y³y krytycznego dla ich rozwoju okresu lata. Odpowiednim terminem introdukcji torfowców jest póŸna jesieñ (Æwikliñska, Herbichowa 2011; Æwikliñska, Sadowska 2012). Spadek temperatury, przymrozki i opady œniegu nie hamuj¹ rozwoju torfowców. Wyniki
eksperymentu Prager i in. (2012) na S. palustre potwierdzaj¹, ¿e zamro¿enie torfowców nie wstrzymuje ich dalszego rozwoju. Na prze³omie zimy i wiosny, kiedy wystêpuje wysoki stan wody, nastêpuje kolejny rozwój mchów. Ustabilizowane w gruncie oraz zebrane w mikrokêpki torfowce s¹ odporne na wysokie
temperatury oraz brak opadów. Równie¿ doœwiadczenie Sobotki (1976) na S. palustre wskazuje na intensywny rozwój nowych odga³êzieñ w okresie od czerwca
do lipca. Kolejne odga³êzienia u tego gatunku rozwijaj¹ siê w paŸdzierniku.
Uzyskane wyniki wymagaj¹ weryfikacji w warunkach terenowych. Zarówno
wzrost, jak i tempo pomna¿ania torfowców zale¿ne s¹ w najwy¿szym stopniu
od warunków œrodowiskowych: wilgotnoœci pod³o¿a, g³êbokoœci po³o¿enia lustra wody w torfowisku oraz temperatury (Lindholm 1990). Wed³ug Campeau
i Rochefort (1996) na wzrost torfowców wp³ywa przede wszystkim wysoki poziom wody. Wyj¹tkiem jest Sphagnum fuscum, który efektywnie rozwija siê tak¿e
przy niskim poziomie wody. Sphagnum russowii jest gatunkiem, który charakteryzuje siê wzglêdn¹ odpornoœci¹ na wahania wilgotnoœci pod³o¿a, w tym rów-
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nie¿ na przesuszenie (Herbichowa i in. 2009; Æwikliñska, Herbichowa 2011).
Jednak w przypadku zastosowania w restytucji fragmentów pêdów torfowców
bez g³ówki nale¿a³oby zapewniæ im ochronê, przynajmniej do momentu a¿
utworz¹ mikrokêpki. Jednym z proponowanych rozwi¹zañ jest zastosowanie
nawo¿enia, które mog³oby wp³yn¹æ na zwiêkszenie tempa tworzenia nowych
odga³êzieñ przez osobniki bez g³ówki. Ze wzglêdu jednak na wiele sprzecznych
wniosków wynikaj¹cych ze stosowania nawo¿enia w Kanadzie (Quinty, Rochefort 2003; Landry, Rochefort 2009) nale¿a³oby ten problem poddaæ dalszym badaniom.

4. Wnioski
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zarówno pêdy Sphagnum russowii posiadaj¹ce
g³ówkê, jak i jej pozbawione efektywnie pomna¿aj¹ siê wegetatywnie. W pierwszym przypadku intensywniejsza jest produkcja jest biomasy, w drugim wy¿sza
liczba wytworzonych odga³êzieñ. Jednak obie cechy maj¹ istotne znaczenie
przy opanowywaniu przez torfowce nowych siedlisk. Ponadto osobniki posiadaj¹ce g³ówkê regeneruj¹ siê w innym tempie, ni¿ osobniki pozbawione g³ówki.
Mimo to w obu tych przypadkach regeneracja jest sprawna, a liczba wytworzonych odga³êzieñ podobna. Z powy¿szych obserwacji wynika, ¿e do celów restytucji mo¿na zastosowaæ zarówno ca³e pêdy, jak i fragmenty bez g³ówki.
Najwiêksza liczba odga³êzieñ zarówno u osobników z g³ówk¹, jak i bez
g³ówki wytworzona zosta³a bezpoœrednio po wprowadzeniu pêdów na nowe
pod³o¿e oraz wczesn¹ wiosn¹. Fakt ten nale¿y uwzglêdniæ przy ustalaniu terminów wprowadzenia torfowców na wyrobiska poeksploatacyjne: termin musi
byæ tak dobrany, aby w trakcie intensywnej produkcji odga³êzieñ torfowce
mia³y zapewnione optymalne warunki rozwoju.
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