Mokrade a organozeme
vznik, využitie, ochrana, hodnota a
environmentálny význam

Mokrade  organozeme (všeobecné informácie)
•
•
•
•

neodmysliteľnou súčasťou mokradí sú organozeme (t.j. rašeliny, slatiny)
odhaduje sa, že v globálnom meradle sa rozloha organozemných pôd pohybuje od 386 po
409 mil. ha, čo predstavuje zhruba 5 až 8 % „suchozemského“ povrchu
najviac zastúpené sú v Kanade, Aljaške, západnej Sibíri, severnej časti Európy, juhovýchodnej
Ázii a povodí rieky Amazon
plošné rozšírenie organozemí v jednotlivých štátoch
1. podľa plošnej rozlohy v ha
2. podľa % z celkovej rozlohy daného štátu

•
•
•
•

na Slovensku - len mozaikovitý výskyt; klíma u nás je málo vlhká, resp. málo boreálna
v organozemných pôdach mokradí je „uskladnených“ približne 20 až 35% uhlíka
nachádzajúceho sa na zemskom povrchu
V Európe bola zhruba od 16. stor. značná časť mokradí degradovaná v dôsledku nárastu počtu
obyvateľstva a nástupu industrializácie spoločnosti; najväčšie straty sa pritom týkali a týkajú
území dnešného Holandska, Poľska a Veľkej Británie
v 20. stor. a aj v súčasnosti prebieha degradácia týchto ekosystémov najmä v Južnej Amerike a
juhovýchodnej Ázií

Terminológia
•
•
•
•

Mokraď / rašelinisko: ekosystém vznikajúci na stanovištiach trvalo zamokrených zrážkovou,
povrchovou alebo podzemnou vodou  veľký obsah vlahy - prítomnosť hygro- a hydrofilných
organizmov (najmä rastlín)  výrazná akumulácia organickej hmoty
Ombrotrofné rašeliniská - vrchoviská (angl. bogs): zdrojom vody a živín je iba zrážková voda
Minerotrofné rašeliniská - slatiny (angl. fens): zdrojom vody a živín je povrchová a/alebo
podzemná voda
prechodné rašeliniská

Ďalšie členenie mokradí/rašelinísk
•
•
•

eutrofné (vyšší obsah živín, obsah CaCO3 > 2 %)
mezotrofné (stredný obsah živín, obsah CaCO3 0.5 - 2 %)
oligotrofné až distrofné (nízky obsah živín, obsah CaCO3 < 0.5 %)

•
•

infraakvatické - organozem vzniká pod hladinou vody
supraakvatické - organozem vzniká nad hladinou vody

Rozdelenie mokradí (v globálnom meradle)
M. je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií, napr. podľa spôsobu vzniku, morfológie terénu
(reliéfu), pôvodu a chemizmu vody, typu vegetácie ktorá ju osídľuje..
Významným kritériom je zmienené chemické zloženie vôd mokradí:
• slaná, al. brakická voda
• sladkovodné zdroje
> minerotrofné vody (vápenaté, eutrofné, mezotrofné, oligotrofné)
> ombrotrofné vody (zrážky)

Organozemné pôdy (vznik)
rýchlosť mineralizácie a mikrobiálnej transformácie organických látok, ktoré budujú fytomasu
rastlín je podmienená niekoľkými faktormi
..odolnosť voči rozkladu závisí jednak od vlastností týkajúcich sa samotných rastlín, napr. od:
•
•
•

konkrétnych druhov (napr. Phragmintes vs. Typha)
toho o ktorú časť rastliny ide (kvet vs. koreň)
chemických látok, ktoré sú v biomase (najviac) zastúpené (vosky > polysacharidy >
jednoduchšie cukry)

..z uvedeného vyplýva, že rôzne rast. druhy, ich orgány a chemikálie v nich obsiahnuté sa
vyznačujú rôznou odolnosťou voči rozkladu a tým aj rôznou mierou akumulácie

Organozemné pôdy (vznik)
spomedzi externých faktorov prostredia je to práve voda, ktorá ak je prítomná v dostatočných
množstvách významne obmedzuje rýchlosť rozkladu organických látok
pri nasýtení pôdy a biomasy vodou H2O je v systéme z dôvodu veľkej tepelnej kapacity (vody)
udržiavaná teplota na relatívne stabilnej (a neveľmi vysokej) úrovni; okrem toho stojaté vody
obsahujú mizivé množstvo rozpusteného kyslíka (difúzia O2 z atmosféry prebieha vo vodnom
prostredí veľmi pomaly); v dôsledku pôsobenia týchto dvoch faktorov dochádza v mokradiach
a organozemiach k akumulácii organických látok (opísané podmienky tlmia abiotickú
mineralizáciu org. Látok, ako aj ich enzymatické štiepenie)
Organozeme vznikali aj v minulosti - či už pred desiatkami, alebo stovkami miliónmi rokov, napr. v
prvohorách - vrchný karbón (320-290 mil. rokov dozadu) al. v subtropických močiaroch
treťohôr (65-3 mil. r.); pričom za tak dlhé obdobie sa materiál organozemí zmenil na lignit,
resp. čierne uhlie
väčšina súčasných organozemí vo svete má vek < 15 000 rokov (môžu však byť aj staršie)

Organozemné pôdy (vznik)
Rýchlosť vzniku organogénnych horizontov (rôzne odhady pre rôzne podmienky):
•
•

Dánsko: rašelina narastá (hrubne) rýchlosťou 2 až 4 mm ročne
Kanada: 1 až 2 mm ročne  10 až 20 cm za 100-ročie

Mokrade a organozemné pôdy sú často efektívnymi (sedimentačnými) geochemickými bariérami
pre migráciu/transport rozličných látok "prichádzajúcich" z atmosféry (vrátane ťažkých
rizikových prvkov)  pôsobia ako filter; dôvodom je veľké množstvo naakumulovanej
organickej hmoty spolu s redukčnými podmienkami, ktoré sú v rámci týchto ekosystémov
udržiavané vďaka výraznému zamokreniu (často až zaplaveniu) územia
organozemné pôdy a rašeliniská  reagujú veľmi citlivo na antropogénne zásahy (napr.
znečistenie) alebo zmeny v klíme

Organozeme: Slatiny vs. Vrchoviská (rozdiel)

Vlastnosť / Atribút

Slatiny

Vrchoviská

zdroj živín

podzemná a zrážková voda

zrážková voda

pH

4 - 8 (9)

3.0 - 4.5

obsah uhličitanov

mierny až vysoký

nepatrný

obsah minerálnych látok

vysoký

extrémne nízky

obsah N

vyšší až stredný

extrémne nízky (len NH4+)

produktivita

nízka / vysoká

nízka

rozklad

silný až mierny

extrémne nízky

floristická diverzita

nízka / vysoká

nízka

vznik

geogénny

ombrogénny

rast

infraakvatický

supraakvatický

geografické rozšírenie

celosvetovo

hlavne v boreálnej klíme

Vrchoviská

•
•
•
•

•

•

zdroj vody - výhradne zrážky
diverzita rastlinných druhov je pomerné nízka; z machorastov (bryophyta) dominuje
sphagnum ..jeho fytomasa je pomerne odolná voči rozkladu (má antiseptické účinky) a značnú
vododržnú kapacitu
fytomasa ako aj vznikajúci „surový“ humus sa vyznačujú vysokou hodnotou C/N (> 30)
vznik vrchovísk:
1. paludifikácia: vytváranie organozeme na povrchu minerálnej pôdy alebo horniny v
dôsledku pretrvávajúcich humídnych podmienok
2. terestrizácia: postupné zazemňovanie vodnej plochy
vlastné - pravé vrchoviská (raised bogs): boreo(sub)atlantický až (sub)kontinentálny
charakter; majú vyklenutý tvar, na okraji s odvodňovacím systémom slatinného charakteru
(lagg); v atlantickej oblasti sú vlastné vrchoviská osídlené výhradne nelesnou vegetáciou; v
boreo-subatlantickej až boreo-subkontinentálnej oblasti majú zalesnený okraj
pokryvné vrchoviská (blanket bogs): vrchoviská silne humídnych oblastí (napr. v oceánickej
časti Európy - Škótsko, Írsko); bez odvodňovacieho systému na okraji; značná plošná rozloha
avšak v niektorých prípadoch môžu byť pomerne plytké; ich tvar kopíruje tvar reliéfu (terénu)

Akrotelm vs. Katotelm
v rámci profilu mokradí možno (hlavne v prípade
vrchovísk) rozlíšiť dve vrstvy:
•

akrotelm: v rámci tejto vrstvy dochádza k
výmene vody medzi „močiarom“ a okolitým
prostredím; ide o povrchovú vrstvu s
hrúbkou cca. 30 cm; je tvorená
predovšetkým biomasou rastlín ale aj
živočíchov (bezstavovce, obojživelníky) a
mikroorganizmov

•

katotelm: ide o pomerne hrubú vrstvu (v
závislosti od mocnosti naakumulovanej
rašeliny) ktorá sa vyznačuje stabilným
prostredím; takmer bez prítomnosti živých
organizmov; rýchlosť rozkladu organických
látok je značne nízka; ide o permanentne
(stabilne) zamokrenú časť organozeme v
ktorej sú silne redukčné podmienky

Slatiny
•
•
•
•
•
•
•
•

ich vlastnosti sú premenlivejšie ako v prípade vrchovísk
voda je dodávaná nielen vo forme zrážok, ale aj z povrchových a podzemných zdrojov 
voda obsahuje významnejšie množstvá rozpustených minerálnych látok (tzv. minerotrofné
mokrade)
vodná hladina, resp. úroveň zamokrenia môže byť premenlivá, pri porovnaní viacerých slatín
navzájom; ale aj v prípade ak budeme sledovať mieru zamokrenia resp. úroveň hladiny
podzemnej vody u niektorej slatiny v čase  tiež sa môže meniť
pH je väčšinou neutrálne, prípadne môže byť aj mierne alkalické
diverzita druhov (najmä rastlín) je väčšia - (okrem iného aj) z dôvodu vyššieho obsahu živín
(Ca, Mg, K, P)
na produkcii organickej hmoty sa tým pádom už nepodieľa tak vehementne iba rašeliník a
„zopár“ druhov ostríc (ako je tomu v prípade vrchovísk); „do hry“ vstupujú aj ďalšie
machorasty a vyššie rastliny
nižšia hodnota C/N (< 20)
u niektorých typov slatín je výmena vôd z okolitým prostredím väčšia v porovnaní s
vrchoviskami

Mokrade - ich hodnota a environmentálny význam
•
•
•
•
•

zdroj informácii (napr. pre klimatológov, archeológov a biológov)
zdroj (zásobáreň, angl. sink; používa sa tiež termín prepad pri modelovaní kolobehu uhlíka)
uhlíka  potenciál podieľať sa na klimatických zmenách; zdroj energie
biotop ohrozených druhov rastlín a živočíchov (napr. bezstavovce, obojživelníky, vyššie
rastliny)
zdroj vody (m. sa podieľajú na vodoretenčnej schopnosti krajiny)  aj termoregulačná
funkcia
zdroj jedinečných organických materiálov, ktoré majú potenciál pre rôznorodé využitie, napr.
v medicíne (balneológia), dekontaminácii rôznych látok (sorbent), alebo pri výrobných
postupoch (aditíva, farbivá)

Organozeme ako zdroj informácii vývoji vegetácii v kvartéry
Palynológia
• náuka o tvare a stavbe peľových zŕn rastlín (súčasných aj fosílnych); povrchová štruktúra a
tvar peľových zŕn je natoľko špecifická, že použitím mikroskopu je možné určiť druh, al. aspoň
rod rastliny (v niektorých prípadoch, napr. trávy, aj čeľaď);
• vonkajší obal peľových zŕn je tvorený prevažne tzv. sporopoleninom t.j. stabilným
biopolymérom, ktorý umožňuje uchovávanie peľových zŕn počas značne dlhého obdobia (aj >
100 000 rokov); vzorku je potrebné najprv zbaviť rôznych organických prímesí (napr.
samotného materiálu rašeliny)  použitie napr. zmes anhydridu kys. octovej s kys. sírovou;
dôjde tiež k čiastočnému naleptaniu povrchu peľového zrna, čo je taktiež čiastočným cieľom
 pridáva sa farbivo aby pod mikroskopom boli peľ. zrná ľahšie odlíšiteľné

Peľové zrná pod elektrónkovým mikroskopom

Mokrade - atmosféra - klíma
•
•

•

medzi mokraďným ekosystémom a atmosférou dochádza k výmene plynov, pričom
množstvá, ako aj zastúpenie jednotlivých plynných komponentov sa môžu pri porovnaní
viacerých mokradí líšiť
pri istých typoch močiarov, v rámci ich prirodzeného vývoja, bol nárast miery zamokrenia
(humidity) sprevádzaný vyšším množstvom uvoľneného CH4; na druhej strane odvodnenie
mokradí (organozemí) má vo všeobecnosti za následok vyššie množstvá emitovaného CO2 a
N2O do atmosféry; CH4 v organozemiach a akvatických organických sedimentoch vzniká v
dôsledku aktivity anaeróbnych baktérií
z pohľadu možného vplyvu mokradí (organozemí) na charakter klímy (teplota) je dôležitá
predovšetkým bilancia vzájomnej výmeny plynov CO2 a CH4; medzi tzv. skleníkové plyny patrí
aj N2O avšak ten je do atmosféry z organozemí uvoľňovaný v malých množstvách; v
niektorých prípadoch môže byť bilancia dokonca záporná  močiar, resp. organozem
pohlcujú N2O (v redukčnom prostredí prebieha transformácia z N2O na N2)

Mokrade - atmosféra - klíma
•

miera ktorou sa jednotlivé „skleníkové“ plyny podieľajú na otepľovaní atmosféry (CO2, CH4,
N2O, H2O, CFCs) sa odvíja od:
1. „životnosti“ molekúl daného plynu, t.j. od toho ako dlho bude jeho molekula otepľovať
atmosféru pred tým ako bude buď „zničená“ v rámci uplatňovania sa fotochemických reakcií,
alebo opustí atmosféru (ako napr. H2O - v zrážkach)
2. absorpcie elektromagnetického žiarenia daného plynu v infračervenej oblasti
3. množstva (koncentrácie) konkrétneho plynu v atmosfére

Mokrade - atmosféra - klíma
•
•

•

vplyv procesov prebiehajúcich v močiaroch, mokradiach a/alebo organozemiach na teplotný
vývoj klímy nie je tak jednoznačný ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať
mokraď ako ekosystém síce jednak prispieva k ochladzovaniu atmosféry tým, že akumuluje
organickú hmotu odumretých rastlín, do ktorých bolo počas ich života uskladnené určité
množstvo CO2 (časť CO2 sa síce pri odumretí rastliny uvoľní späť do atmosféry avšak toto
množstvo je väčšinou nižšie v porovnaní s obsahom asimilovaného a následne
sekvestrovaného CO2); na druhej strane v redukčných podmienkach organických sedimentov
vzniká CH4, ktorý je do atmosféry uvoľňovaný; podstatná je teda bilancia medzi asimilovaným
a následne akumulovaným C-CO2 a množstvom uvoľneného C-CH4 (pri možnom zanedbaní
N2O)
prevažujú informácie o tom, že krátkodobý vplyv (napr. počas 100 rokov) močiarov, bažín a
organozemí na teplotu klímy je pozitívny, t.j. množstvo uvoľnených skleníkových plynov
spôsobí väčšie oteplenie v porovnaní ochladením ktoré sa vyvolá asimiláciou a akumuláciou
C-CO2; pri dlhšom časovom intervale, napr. 500 rokov je vplyv mokradí na teplotu klímy
opačný - negatívny

schéma znázorňujúca transformácie a
kolobeh uhlíka na úrovni vrchoviska vo
Francúzku (Pradeaux, 1250 m n.m.);
hodnoty sú vyjadrené v 103 g C ha-1 rok-1

Mokrade (rašeliniská) vo vzťahu k rizikovým látkam
•

•

•

Rašeliniská sú vystavené vplyvu imisií (týka sa to aj ťažkých kovov); Napr. v rámci územia
Veľkej Británie bolo zistené, že ak sa organozemné pôdy vyskytujú v oblastiach, ktoré sú
značne zaťažené imisným spádom, môžu sa obsahy Pb dodaného do pôdy pohybovať v
množstvách až 8 g.m-2. Významnými množstvami môžu byť pritom zaťažené aj rašeliniská
nachádzajúce sa v odľahlejších oblastiach, kde sa množstvá imisií Pb môžu pohybovať okolo 2
g.m-2.
Je známe, že Pb (podobne ako aj ďalšie ťažké toxické prvky) sa viaže s organickou hmotou vo
forme komplexných zlúčenín. Nakoľko sú rašeliniská zdrojom vody pre riečnu sieť a krajinu do
úvahy prichádza aj možné uvoľňovanie a migrácia rizikových prvkov či už vo forme
suspendovaných častíc alebo priamo v roztoku.
Potenciálne riziko uvoľňovania rôznych rizikových prvkov a látok z rašelinísk sa spája z ich
odvodnením (vysušovaním), čo býva sprevádzané napr. zmenou mocenstva týchto prvkov,
resp. zmenou redukovaných foriem na oxidované  vplyv na toxicitu a mobilitu daných
látok; odvodnenie mokradí zo sebou prináša aj zvýšené riziko rýchlej mineralizácie
organozemných pôd a taktiež ich erózie  tieto procesy taktiež znamenajú riziko uvoľnenia
rôznych potenciálne toxických látok, ktoré boli naakumulované v materiály rašeliny.

Mokrade (rašeliniská) vo vzťahu k rizikovým látkam
•

•

Podobné zákonitosti môžu platiť aj v prípade ďalších rizikových prvkov, metaloidov (napr. As).
As môže byť v rámci atmosféry transportovaný na pomerne veľké vzdialenosti. Špecifikom As
je, že sa jedná o prvok ktorého špeciácia a osud v životnom prostredí je silne ovplyvňovaná
dynamikou oxidačno-redukčných podmienok  kolísanie vodnej hladiny v mokradiach
(rašeliniskách), zásahy do ich hydrologického režimu, odvodnenie  riziko;
As sa vyskytuje v aniónovej forme často vo forme kys. arzenitej (H3AsO3, H2AsO3-), al.
arzeničnej (H2AsO4-, H2AsO4II-) a okrem organických látok (komplexy) sa As viaže často s Fe
(sorpcia); Jak organická hmota, tak aj železo sa zvyknú v organozemiach akumulovať; v
prípade odvodnenia rašeliniska  riziko uvoľnenia do okolitej krajiny

Mokrade a rašeliniská na území Slovenska
•
•
•
•
•
•

podľa lit. zdrojov sa vek rašelinísk v rámci územia SR odhaduje na cca. 10000 rokov; ich
genéza začala koncom posledného zaľadnenia (würm); je však aj pomerne veľa mladších
podľa mapy potenciálne prirodzenej vegetácie Slovenska rašeliniská pôvodne tvorili cca. 260
km2, čo predstavuje zhruba 0.57% rozlohy územia; súčasná rozloha rašelinísk sa odhaduje na
2526 ha (25 km2)  pokles o 90%
rašeliniská Slovenska sú súčasťou 115 maloplošných chránených území (často NPR); z toho 13
považujeme za ombrotrofné (445 ha); 93 je minerotrofných (1994 ha); 9 lokalít tvoria
prechodné rašeliniská (335 ha);
rašelinné biotopy Slovenska sú v 4 prípadoch súčasťou Ramsarského dohovoru (Šúr, povodie
Rudavy, mokrade Turca a Oravy)
plošne najrozľahlejšie rašeliniská sa nachádzajú na Orave  CHKO Horná Orava bola (v r.
1979) zriadená predovšetkým za účelom ochrany miestnych rašelinísk
zaujímavé je Rojkovské rašelinisko – (karbonátové) je zásobované minerálnymi a z časti
termálnymi vodami

Martinské Hole

Martinské Hole

Orava (NPR Sosnina)

Orava (NPR Sosnina)

Malé Karpaty (NPR Nad Šenkárkou)

Malé Karpaty (NPR Nad Šenkárkou)

Záhorie (NPR Červený rybník)

Záhorie (NPR Červený rybník)

vyzrážanie Fe, prítomnosť anaeróbnych baktérií (Gallionella, Leptothrix) je indikovaná
olejovitým lesklým povlakom na povrchu hladiny močiaru

Žitný ostrov - Ohrady (vyťažené slatinné rašelinisko)

Mokrade - faktory ohrozenia
•

ťažba za účelom výroby pestovateľských substrátov, zdroj energie - palivo

•

eutrofizácia - týka sa predovšetkým slatinných mokradí, nachádzajúcich sa v nižšej
nadmorskej výške ..toto nemusí byť až taký problém; napr. pokiaľ ide o dusičnany v mokradiach

prebieha denitrifikácia, okrem zamokrenia však musí byť prítomná org. hmota (čo v typickom prípade aj
je), ktorá je zdrojom energie pre mikroorganizmy, ktoré denitrifikáciu realizujú

•

odvodnenie resp. zníženie úrovne hladiny podzemnej vody

•

poľnohospodárske využitie organozemných pôd

•

pastva dobytka

•

požiare - požiare rašelinísk môžu byť značným problémom, do ovzdušia pri nich unikajú veľké
množstvá CO2, je problematické ich uhasiť

Obnova rašelinísk
Na úspech obnovy rašelinísk má vplyv viacero faktorov:
•
•
•
•

1. charakteristiky pôvodnej mokrade/rašeliniska (pred jej/jeho degradáciou/vyťažením)
2. hydrologické podmienky dotknutej lokality
3. topografiu stanovišťa: optimálne je, ak je reliéf na lokálnej úrovni plochý  je potrebné
dosiahnuť rovnomernú distribúciu vody; zavodnenie by nemalo narušiť (re)inrodukovanú
vegetáciu; v príp. svahovitého terénu  môže vyvstať potreba osadenia/vybudovania bariér
4. vlastnosti samotnej rašeliny: hrúbka - mocnosť, stupeň rozkladu, obsah vody  od týchto
vlastností závisí, či bude možné rašelinu obnoviť priamo namieste (insitu), alebo bude
potrebné (v počiatočnom štádiu obnovy) dodať rašelinu z iných zdrojov za účelom
zabezpečenia zadržiavania vody; je dobré napodobniť podmienky prirodzených rašelinísk:
viac rozložená rašelina nachádzajúca sa v hlbších vrstvách zamedzuje drenáži vody (má nízku
hydraulickú vodivosť); na druhej strane slabo rozložená rašelina (spolu s fytomasou)
nachádzajúca sa na povrchu vytvára efektívnu bariéru voči evaporácii vody

Obnova rašelinísk
Na úspech obnovy rašelinísk má vplyv viacero faktorov:
•
•
•
•

5. chemické vlastnosti vody (pH, Eh, N, P)
6. charakter existujúcej vegetácie
7. aký v minulosti bol a aký do budúcnosti bude zdroj fytomasy pre tvorbu rašeliny
8. charakter okolitého terénu

..ale aj ďalšie, napr. aký bude cieľ obnovy, zabezpečenie monitoringu

Obnova rašelinísk
Pri obnove rašelinísk sa kladie dôraz predovšetkým na:
• obnovu vegetačnej pokrývky pozostávajúcej z rastl. druhov charakteristických pre mokrade
(sphagnum,...)
• opätovné zamokrenie/zvlhčenie degradovaných/vyťažených plôch zdvihnutím a
zastabilizovaním hladiny podzemnej vody
Obnova mokradí väčšinou spočíva v nasledovných opatreniach:
príprava povrchu degradovanej mokrade resp. vyťaženého rašeliniska mokrade; príprava
rastlinných materiálov a ich rozmiestnenie po povrchu (mulčovanie); hnojenie
(môže/nemusí); obmedzenie/zastavenie drenáže

Obnova rašelinísk
Asi najpodstatnejším aspektom procesu obnovy rašeliniska je zabezpečenie dostatočnej vlahy a
zavodnenia stanovišťa.
Straty vody môžu byť v tejto súvislosti spôsobené:
• aktívnym odvodňovacím kanálom na dotknutom území (keďže je predpoklad že sa na danej
lokalite v minulosti ťažilo, čo znamená, že bola aj odvodňovaná  pokračujúca drenáž)
• nepriepustné vrstvy v podloží ktoré v minulosti zabezpečovali zadržiavanie vody v rašelinisku
boli nejakým spôsobom narušené
Zdrojom vody pre úspešné zavodnenie môžu byť:
• vodný tok alebo melioračný kanál v blízkosti (môžu sa použiť čerpadlá)
• existujúca mokraď
• dážď, sneh

Obnova rašelinísk
Príprava povrchu sa robí s cieľom
• zvýšiť jeho schopnosť zadržiavať vodu v dostatočných množstvách ale zároveň sa vyhnúť
nadmernému zatopeniu územia (zatopenie > 30 cm al. trvajúce > 1 mesiac)
• zabezpečiť rovnomernú distribúciu vody
• zabezpečiť homogénny a podľa možnosti rovný mikroreliéf; ak je terén svahovitý  môžu sa
vytvoriť terasy
• pozvoľne zavodňovať povrch územia aby nedošlo k narušeniu kontaktu medzi obnovujúcou sa
vegetáciou a rašelinou
Pri príprave povrchu je tiež vhodné odstraňovať invázne, resp. nežiaduce druhy rastlín

Obnova rašelinísk
Príprava povrchu  tvorba terás resp. hrádzí orientovaných po vrstevnici

Rašelina a whisky
výroba škótskej whisky (1):
• dôležitý je zdroj vody; v niektorých prípadoch sa používa voda, ktorá vyteká z rašeliniska
(prítomnosť vyššieho množstva železa je však na škodu  nižšia kvalita);
• východzím substrátom je predovšetkým jačmeň - odolná plodina ktorej sa darí aj na
škótskych pôdach chudobných na dusík; okrem sladového jačmeňa sa zvyknú používať aj
obilie, kukurica al. pšenica;
• jačmeň sa očistí niekoľko dní (2-3) sa máča vo vode, po nasiaknutí sa rozprestrie vo
niekoľkých 10-ok cm hrubej vrstve; nechá sa klíčiť vo vlhku a tme 8-12 dní  škrob sa mení
na cukor  cukor na alkohol vďaka kvasinkám;
• vlhké klíčiace zrno zväčšuje svoj objem, pričom sa produkuje teplo  je potrebné ho obracať;
tvorbu zeleného sladu (green malt), t.j. klíčenie a rast je potrebné zastaviť keď je obsah cukru
maximálny (v určitom bode po dosiahnutí maxima začne cukornatosť klesať, čo nieje
žiaduce);
• klíčenie sa zastavuje sušením sladu; v prípade niektorých druhov whisky sa naklíčený zelený
slad suší nad tlejúcou/horiacou rašelinou;

Rašelina a whisky
výroba škótskej whisky (2):
• na výslednú chuť má okrem iného významný vplyv jednak zvolenie správneho okamihu kedy
prerušiť klíčenie ako aj podmienky (detaily) samotného procesu sušenia (napr. koľko rašeliny
sa použije);
• obvyklá doba sušenia je 18 hod; potom nasleduje dôkladné mletie; pomletá zmes sa zaleje
horúcou vodou (nie však vriacou)  vzniká zápara ktorá sa neskôr precedí; nasleduje
kvasenie  rmut (pripomína pivo, obsah etanolu 6-7 %)
•  1.destilácia: 20-25%
•  2. destilácia: cca. 70% etanol;
• výsledná whisky je vlastne tzv. "prostredná" frakcia 2. destilácie; pri 2. destilácii je, jak na
začiatku, tak na jej konci vysoký podiel nečistôt;
• konečná etapa: zrenie v dubových sudoch

Rašelina a archeológia
rašelina narastá rýchlosťou 2 až 4 mm ročne  v 2 až 2.5 m hĺbke sa tým pádom nachádza
materiál ktorého vek spadá do doby železnej
v kyslom a redukčnom prostredí rašelinísk sa v určitých hĺbkach vyzrážavajú rôzne amorfné
železité konkrécie  v minulosti sa slúžili ako surovina na výrobu železa (a to aj napriek tomu,
že kvalita takejto „železnej rudy“ je dosť chabá)
zmienené amorfné formy Fe (s prímesou silikátov) sa v organozemiach vyskytujú vo forme
nodulov s veľkosťou hrachových bobúľ; išlo o „obnoviteľný“ zdroj Fe - ľudia odpozorovali, že k
obnoveniu týchto Fe nodulov v organozemiach dochádza zhruba po 30 rokoch
prostredie rašeliniska (organická hmota, roztok, redukčné podmienky,..) má antiseptické účinky 
uchováva („konzervuje“) organické materiály  nálezy múmií v rašeliniskách (veľmi zachovalý
stav)

