
Streszczenie 

 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy pomiarów gęstości strumieni metanu  

i dwutlenku węgla, które zostały zgromadzone w ramach pomiarów przeprowadzonych na 

obszarze torfowiska w Rzecinie - wsi położonej w zachodniej Polsce. Badania te zostały 

zrealizowane w czasie od czerwca 2012 do lipca 2013 roku. Głównym celem pracy doktorskiej 

była analiza zmienności strumieni metanu i dwutlenku węgla na torfowisku w Rzecinie. 

Zmienność ta była analizowana pod kątem wpływu wybranych czynników środowiskowych na 

gęstość obu tych strumieni. Przeanalizowano również wpływ rodzaju roślinności pokrywającej 

torfowisko na wielkość i sezonową zmienność wymiany CH4 i CO2. Na terenie otaczającym 

wieżę pomiarową wydzielono trzy sektory. Jednym z nich był obszar porośnięty głównie przez 

trzcinę pospolitą (Phragmites australis), który wyróżniał się pod względem aktywnego 

transportu metanu poprzez rośliny, a także największej zależności gęstości strumienia metanu 

od gęstości strumienia promieniowania fotosyntetycznie aktywnego. Czynnikiem 

środowiskowym, który najsilniej wpływał na wielkość emisji metanu z torfowiska była 

temperatura podłoża. Bezpośrednio wpływa ona na mikrobiologiczną produkcję CH4 oraz 

wielkość utleniania i w konsekwencji na całkowitą emisję tego gazu. W pracy przedstawiono 

także wyniki analizy dobowej zmienności emisji metanu, którego strumienie wykazały duże 

zmiany w czasie. W dobowym rozkładzie strumieni metanu zaobserwowano jego wzrost  

w godzinach porannych, osiągnięcie maksimum około południa, a minimum około północy. 

Mechanizm tego zjawiska może być związany z różną dobową aktywnością aparatów 

szparkowych, a także faktem akumulowania CH4 w relatywnie dużych łodygach i liściach 

trzciny w nocy i emisją tego gazu w dzień. Wszystkie pomiary strumieni netto metanu  

i dwutlenku węgla wykonano metodą kowariancji wirów (ang. Eddy Covariance, EC). W pracy 

podjęto próbę oszacowania wartości strumieni metanu na podstawie pomiarów strumieni 

dwutlenku węgla. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis presents results of analysis of the net flux densities of methane and carbon dioxide, 

which have been collected during measurements carried out on the peatland in Rzecin - a village 

in western Poland. These studies were completed in time from June 2012 to July 2013. The 

main objective of the dissertation was to analyze the variability of the measured methane fluxes 

with eddy covariance method on the peatland in Rzecin. This variability was also analyzed in 

terms of the impact of selected environmental factors on the flux density of methane and carbon 

dioxide exchanged between the peatland and the atmosphere. Also analyzed the impact of the 

type of vegetation covering the peat bog on the size and seasonal variation of CH4 and CO2 

exchange. In the area surrounding the measuring tower separated three sectors. The first was 

the area covered mainly by common reed (Phragmites australis), which stood out in terms of 

active transport of methane by plants, and the largest methane flux density depending on 

photosynthetically photon flux density. Environmental factor that most strongly affected the 

emission of methane from bogs was the temperature of the substrate. Directly affect the 

microbial production of CH4 and its oxidation, the volume and consequently the total emission 

of this gas. The thesis presents also the results of the analysis of diurnal variation of methane 

emission, which showed the growth in the mornings, achieving a peak around noon, with  

a minimum around midnight. The mechanism of this phenomenon may be related to different 

daily activity of stomata and the fact of the CH4 accumulation in relatively large stems and 

leaves at night and the emission of this gas during the day. Measurement of the methane and 

carbon dioxide fluxes were made using eddy covariance method (EC). The thesis attempts to 

estimate the value of methane fluxes based on carbon dioxide fluxes measurements. 

 


