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ZARASTANIE JEZIOR OBNIŻENIA UŚCIWIERSKIEGO  
I JEZIORA BRZEZICZNO (POJEZIERZE ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE) 

Terrestrialisation of the lakes in the Uściwierskie Lowering and Lake Brzeziczno 
(Łęczna-Włodawa Lake District) 

GRZEGORZ KOWALEWSKI*, SŁAWOMIR ŻUREK** 

Zarys treści. Jeziora podlegają naturalnemu procesowi zarastania, lecz jego mechanizmy nie są jeszcze dostatecznie znane. 
Rozpoznanie geologiczne osadów kopalnych jezior jest istotnym źródłem danych do analizy tego zagadnienia. W pracy 
przedstawiono przekrój geologiczny przez osady biogeniczne wypełniające misy jezior Obniżenia Uściwierskiego i jeziora 
Brzeziczno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W większości wypełnionej osadami misie jeziora Brzeziczno stwier-

dzono liczne przewarstwienia mszyste. Na gytii drobnodetrytusowej zalega gytia grubodetrytusowa, na której rozwinęły się 
torfowiska zbudowane głównie z torfów mechowiskowo-turzycowych. Na jezioro wkracza pło. W misach jezior Obniżenia 
Uściwierskiego dominują gytie wapienno-detrytusowe, wypełniające większość zagłębień. Powyżej, od strony zachodniej 
zalegają gytie grubodetrytusowe, przykryte przede wszystkim torfem mechowiskowo-turzycowym. Na brzegach wschodnich 
brak jest osadów limnicznych z powodu długookresowych wahań poziomu wody w jeziorach i działalności wiatru. Modele 
zarastania jeziora są dyskutowane. Obok modeli klasycznych, ujmujących zarastanie statycznie, sugerujemy model dyna-
miczny, uwzględniający wahania poziomu wody i lepiej wyjaśniający zarastanie jezior.  

Słowa kluczowe: zarastanie jezior, wahania poziomu wody, osady limniczne, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 

 
Abstract. Lake overgrowing is a natural phenomenon, however, the controlling factors of this process are not completely 

understood. Geological drillings are an important source to help clarify the issue. In the paper, geological cross-sections 
through biogenic sediments that fill the lake basins in the Uściwierskie Lowering and Brzeziczno Lake were presented and 
discussed. In the Lake Brzeziczno basin, lake sediments fill-in most of the basin volume and are often interlayered with moss 
remains. Fine-detrituous gyttja is overlain with coarse-detrituous gyttja, covered by peat sediments, mainly sedge-moss peat. 
A floating mat is encroaching on the lakes. In lake basins of Uściwierskie Lowering, calcareous-detrituous gyttja dominates 
the lakes sediments, filling-in most of the volume of the basins. On the western shores of lake basins, sedge-moss peat covers 
lake sediments but eastern shores remain deprived of sediments due to long-term lake level fluctuation and wind activity. 
Lake overgrowing models are discussed. We suggest that dynamic models, which include lake level fluctuations, better ex-
plain lake overgrowing then the classic, static hydroseral model.  

Key words: lake overgrowing, lake level fluctuation, lake sediments, Łęczna-Włodawa Lake District 

 

Wstęp 

Proces zarastania jezior w Polsce trwa od 

początku ich uformowania i jest mocno zaawan-
sowany (Kalinowska 1961; Choiński 2007; Choi-

ński, Ptak 2009). Mechanizm zarastania jezior 

wyjaśniano wielokrotnie, a syntezę poglądów na 

ten temat przedstawił Kowalewski (2014). Jego 
ocenę umożliwiają badania geologiczne zbiorni-

ków akumulacji biogenicznej (Więckowski 1993; 

Tobolski 2000), ujawniające na podstawie obec-

ności osadów jeziornych rzeczywisty zasięg je-
zior w przeszłości. Zarastanie jezior można rozpa-

trywać z punktu widzenia limnologii jako proces 

prowadzący do ich zaniku, ale także – z punktu 
widzenia paludologii – jako proces prowadzący 

do rozwoju torfowisk. Tak też było w przypadku 

niniejszych badań, których geneza wiąże się z ba-

daniami torfowisk prowadzonymi od lat 70. i 80. 
ubiegłego wieku w Zakładzie Przyrodniczych Pod-

staw Melioracji, w Instytucie Melioracji i Użytków 
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Zielonych w Falentach (Okruszko 1974; Żurek, 

Tomaszewicz 1989; Żurek 1993). W wyniku tych 

prac wyróżniono 4 typy zasilania torfowisk (por. 

Okruszko 1983). Charakterystyką torfowisk i mu-
łowisk fluwiogenicznych, zasilanych głównie 

wodami powierzchniowymi oraz torfowisk soli-

genicznych, zasilanych wodami pod naporem  
i wodami podziemnymi o wyraźnym spadku, 

zajmowali się głównie Oświt (1973, 1991)  

i Dembek (1993). Torfowiska topogeniczne, za-
silane wodą podziemną o płaskim poziomie badał 

Żurek (1990a), a torfowiska wysokie, ombroge-

niczne o nieruchomym poziomie wody były 

przedmiotem prac m.in. Klossa (1993). Żurek 
(1990b, 1994) opracował nowy podział torfowisk, 

wiążąc go z określonymi formami terenu i typem 

zasilania. Jego podstawą są wklęsłe formy rzeźby 
oraz akumulowane w nich, pod wpływem zasila-

nia wodą, utwory geologiczne. Ponieważ nie było 

wówczas szczegółowych badań nad torfowiskami 
topogenicznymi, rozwijającymi się na brzegach 

jezior, dlatego w 1990 r. zaplanowano ich prze-

prowadzenie. Do badań wybrano torfowiska przy-

jeziorne w rejonie Obniżenia Uściwierskiego 
(Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polesie Za-

chodnie), gdzie w latach 1956–57, w ramach prac 

melioracyjnych wykonano badania rozpoznawcze 
(Okruszko i in. 1971). W 1990 roku działania 

powtórzono i rozszerzono, wykonując szereg 

sondowań geologicznych w transekcie prowa-

dzonym od misy jeziora Brzeziczno (poza Obni-
żeniem Uściwierskim) na zachodzie aż do jeziora 

Sumin na wschodzie. Wstępne dane na temat 

genezy i charakteru torfów przyjeziornych  
w Obniżeniu Uściwierskim opublikowano w pra-

cach 4. Zjazdu Geomorfologów Polskich w Lu-

blinie (Żurek 1998), ale nie przedstawiono tam 
bliżej zagadnień geologicznych, nie zamiesz-

czono przekroju stratygraficznego, ani nie anali-

zowano procesu zarastania jezior.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 
wyników badań geologicznych obiektów o po-

dobnym typie zasilania (torfowiska topoge-

niczne), podobnej charakterystyce paloefitoso-
cjologicznej (zbiorowiska mechowiskowe), za-

rastających często spleją (płem) oraz podjęcie 

dyskusji na temat koncepcji  ich zarastania.  
Tematyka zarastania jezior Pojezierza Łę-

czyńsko-Włodawskiego poruszana była przez 

wielu autorów, m.in. z paleoekologicznego i pa-

leogeograficznego punktu widzenia dla jezior 
Brzeziczno, Moszne, Długie i Łukietek (Marek 

1988), Łukcze (Bałaga 1982, 1990), Karaśne 

(Bałaga 2002, 2007a), Moszne (Dobrowolski i in. 
2009) i Słone (Kulesza i in. 2012) oraz z fito-

socjologicznego punktu widzenia (m.in. Fijał-

kowski 1959; Fijałkowski i in. 1982, 1997; Po-

piołek 1988). Również badania geologiczne tor-

fowisk Krowie Bagno (Bałaga i in. 1981), Durne 
Bagno (Bałaga 2007b), Bagno Bubnów (Pietru-

czuk 2015) ujawniły istnienie kopalnych jezior. 

Prowadzono także prace metodyczne poświęcone 
próbom precyzyjnej delimitacji linii brzegowej 

jezior w strefie zarastania (Turczyński i in. 2009). 

Obszar badań 

Obniżenie Uściwierskie (rys. 1) stanowiło 

pierwotnie drugie pod względem powierzchni (po 
Krowim Bagnie) zagłębienie bezodpływowe Po-

jezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, zajmując 

powierzchnię 45,83 km
2
 (Sposób, Turczyński 

2009). We wczesnym holocenie najprawdopo-

dobniej wypełniały je wody jednego jeziora 

(Okruszko i in. 1971) o mocno rozwiniętej linii 
brzegowej z licznymi wyspami. Obecnie więk-

szość kopalnej misy wypełniona jest utworami 

limnicznymi i torfami (rys. 2). Jedynie w naj-

głębszych (>10 m) częściach pozostały płytkie 
jeziora (kolejno od zachodu: w części południo-

wej Nadrybie i Uściwierzek, w części północnej 

Bikcze, Uściwierz, Rotcze, Sumin – rys. 1)  
z reguły otoczone szuwarami i kożuchem spleji 

(Sposób, Turczyński 2009). Włączenie obniżenia 

do sieci drenażu doprowadziło do uformowania 
cieku Piwonii Dolnej. Szczegółową charaktery-

stykę zlewni jezior uściwierskich przedstawili 

Harasimiuk i in. (1998). 

Metody badań 

Prace terenowe przeprowadzono w lipcu 
1990 r. Sondowania geologiczne obejmowały 

torfowiska przylegające z jednej lub z obydwu 

stron do jezior. Podczas wykonywania odwiertów 

posługiwano się świdrem typu Instorf. Łącznie 
przeprowadzono 37 sondowań. Lokalizacji punk-

tów dokonano na podstawie  mapy topograficznej 

1:10 000. Wzdłuż linii przekroju, na długości  
4 km wykonano pomiary niwelacyjne powierzch-

ni torfowisk i jezior. Rodzaje torfów określono 

makroskopowo, a rodzaje gytii w oparciu o labo-
ratoryjną analizę zawartości części mineralnych  

i analizę CaCO3 (Markowski 1980).  

W rejonie jeziora Brzeziczno rodzaje mchów  

w torfach mszystych pod gytią i we wkładkach 
mszystych w gytiach oznaczył prof. Kazimierz 

Karczmarz. Zbiorowiska roślinne na torfowiskach 
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Rys. 1. A. Lokalizacja przekroju geologicznego przez Obniżenie Uściwierskie na tle opracowania Okruszko i in. 

(1971) i lokalizacja przekroju przez jezioro Brzeziczno; B. Lokalizacja obszaru badań 

1 – zasięg mokradła w Obniżeniu Uściwierskim wg Okruszko i in. (1971), przebiegający na rzędnej 171 m n.p.m. (± 0,5 m), 
2 – zasięg gytii wg Okruszko i in. (1971), nieco zmieniony wg badań własnych, 3 – zasięg jezior według Okruszko i in. 

(1971), 4 – linia przekroju geologicznego z lokalizacją odwiertów przedstawionego na rys. 2, 5 – linia przekroju geologicz-
nego wg Okruszko i in. (1971) 

A. Location of geological cross-section through Uściwierskie Lowering on the base of Okruszko et al. (1971) 

and location of cross-section in Lake Brzeziczno; B. Location of research area 

1 – range of peatlands in Uściwierskie Lowering acc. to Okruszko et al. (1971), running about 171 m a.s.l. (± 0,5 m),  
2 – range of gyttja acc. to Okruszko et al. (1971), slightly changed after our investigation, 3 – range of the lake acc. to  

Okruszko et al. (1971), 4 – cross-section line with drillings depicted on Fig. 2, 5 – cross-section line acc. to Okruszko et al. (1971) 

 
 

 

Rys. 2. Przekrój geologiczny przez Obniżenie Uściwierskie i misę jeziora Brzeziczno.  

Kształt misy jeziornej wg Harasimiuk i in. (1998) 

1– mursz, 2 – torf, w przewadze mechowiskowy, 3 – gytia grubodetrytusowa, 4 – gytia detrytusowo-wapienna, 5 – gytia 
drobnodetrytusowa, 6 – gytia ilasta, 7 – utwory mineralne podłoża, 8 – numer wiercenia, 9 – dno misy jeziora,  

10 – przypuszczalny kształt misy wg badań Okruszko i in. (1971) 

Fig. 2. Geological cross-section through Uściwierskie Lowering and Lake Brzeziczno basin.  
Isobaths acc. to Harasimiuk et al. (1998) 

1– muck, 2 – peat, mainly moss-peat, 3 – coarse-detrituous gyttja, 4 – calcareous-detrituous gyttja, 5 – fine-detrituous gyttja, 

6 – silty gyttja, 7 – mineral bed, 8 – drilling’s number, 9 – lake basin’s bottom, 10 – presumable shape of lake basin acc. to 
Okruszko et al. (1971) 
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badanych jezior określano wg Fijałkowskiego 

(1959), Fijałkowskiego i in. (1982), Popiołka 

(1988) i Marka (1988). Na podstawie własnych 

badań i pomiarów terenowych, danych z mapy 
topograficznej 1:10 000 oraz planów batyme-

trycznych jezior (Harasimiuk i in. 1998) wykona-

no przekrój geologiczny przez Obniżenie Uści-
wierskie. Hipotetyczną maksymalną głębokość 

misy oraz informację o braku osadów w części 

wschodniej jezior przyjęto częściowo za Okrusz-
ko i in. (1971). 

Wyniki badań 

Jezioro Brzeziczno (170,0 m n.p.m.) 

Badany przekrój rozpoczyna się od zagłę-

bienia jeziorno-torfowiskowego Brzeziczno. Jest 

ono wcięte w płaską równinę piaszczystego po-
ziomu akumulacyjnego (171–173 m n.p.m.) na-

zwanego równiną jeziorną (Buraczyński, Wojta-

nowicz 1980/1981). Na torfowisku Brzeziczno 

przekrój przebiega przez jego centralną część  
z zachodu na wschód. W strefach brzeżnych pa-

nują zakrzewienia Salici-Franguletum, w strefie 

środkowej zakrzewienia brzozowe zbiorowiska 
Sphagnetum medii betuletosum, a w strefie przy-

jeziornej mszary Caricetum limosae (Fijałkowski 

in. 1982). Podobny układ roślinności występuje 
zarówno po zachodniej, jak i po wschodniej stro-

nie jeziora. Na torfowisku wykonano 6 sond po 

stronie zachodniej i 3 po stronie wschodniej (rys. 

1). Średnia miąższość torfu wynosi 1,2 m, a mak-
symalna 2,6 m. W centralnej partii torfy podście-

lone są gytią o średniej miąższości 2,6 m, a mak-

symalnej około 7 m (przy brzegu jeziora). Torfy 
turzycowo-mechowiskowe przykryte są w stropie 

torfem mszarnym Sphagnum medium (100%),  

a gytia detrytusowa przewarstwiana jest i podście-

lona cienkimi warstwami torfu mechowiskowego. 
Górną warstwę torfu mechowiskowego tworzy  

w 100% Drepanocladus revolvens, a dolną torf 

mechowiskowy na piasku – Scorpidium scorpio-
ides (30%) i Calliergon trifarium (30%). Podobne 

dwie warstwy torfu mechowiskowego występują 

po wschodniej stronie jeziora, świadcząc o dwóch 
okresach niskiego poziomu wody i kolejnych 

zwilgotnieniach. 

 

Jezioro Bikcze (160,8 m n.p.m.) 

Przekrój rozpoczęto w NW części torfowiska 
od studni o rzędnej 171,3 m n.p.m. (3,1 m do 

wody). Na zmeliorowanej i zagospodarowanej 

części torfowiska wykonano 4 sondy (16–19), na 

niezmeliorowanej – 2 sondy (20–21). W części 

odwodnionej torfy mechowiskowe, czasem pod-
ścielone turzycowiskowymi, o miąższości 1,7–2,3 

m zalegają na 2-3-metrowych warstwach gytii 

detrytusowej i detrytusowo-wapiennej. W strefie 
przyjeziornej mechowiskowe pło o miąższości 

0,2–0,3 m unosi się na 4–5-metrowej warstwie 

gytii detrytusowych i detrytusowo-wapiennych. 
Po stronie wschodniej nie wykształciło się torfo-

wisko, a szuwar trzcinowy zakorzeniony jest  

w gytii detrytusowej, zalegającej do głębokości  

1 m i leżącej na gytii ilastej (1–1,5 m).  

Jezioro Uściwierz (168,8 m n.p.m.) 

To największe jezioro Pojezierza Łęczyń-

sko-Włodawskiego (Wilgat i in. 1991), o po-

wierzchni 284 ha i ponad 2 km szerokości. Ba-
daniem objęto torfowiska przylegające od za-

chodu do jeziora. W rejonie sond 25–27 torfowi-

sko jest zagospodarowane, w strefie przyjezior-

nej rozwijają się łąki trzęślicowe i zarośla wierz-
bowe Salici-Franguletum. Miąższość mechowi-

skowych torfów turzycowych o rozkładzie 20–

35% sięga od 1,2 do 1,8 m. Zalegają one na de-
trytusowych i detrytusowo-wapiennych gytiach 

o średniej miąższości 3,25 m, podścielonych 

gytiami ilastymi. Po wschodniej stronie jezioro 

graniczy z gruntami mineralnymi. 

Jezioro Rotcze (169,6 m n.p.m.) 

Przekrój biegnie od studni o rzędnej 171,4 m 

n.p.m. (2,4 m do poziomu wody) do jeziora na 

długości 160 m. Przecina łąkę uprawną, zakrze-
wiony szuwar turzycowy i zarośla wierzbowo- 

-olchowe. W rejonie sond 32 i 33 słabo rozłożony 

torf mechowiskowy o miąższości 1,0–1,6 m zale-

ga na gytii detrytusowej. W strefie brzegowej 
jeziora pło ze zbitych korzeni roślin unosi się na 

warstwie półpłynnej gytii, gytiach detrytusowych 

i detrytusowo-wapiennych o miąższości 5 m. Od 
wschodu jezioro przechodzi bezpośrednio w wyż-

szy mineralny poziom, akumulacyjny. 

Jezioro Sumin (170,1 m n.p.m.) 

Linia przekroju biegnie od studni o rzędnej 

171,7 m n.p.m. w kierunku SE, do brzegu je-
ziora, na długości 250 m. Jest to obszar mecho-

wisk zakrzewionych wierzbą, a w pobliżu je-

ziora obszar zakrzewionych torfowisk przej-
ściowych. Torf mechowiskowy zalega do głębo-
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kości 0,7–0,8 m na krawędzi misy na piasku 

(sonda 35), a w strefie brzeżnej na 3-metrowej 

warstwie gytii detrytusowej. Bliżej strefy otwar-

tej toni mechowiskowe pło unosi się na wodzie  
o głębokości 1,3 m, pod którą zalega 2,5-metro-

wa warstwa gytii detrytusowych i detrytusowo-

wapiennych. W spągu gytii występuje 20-centy-
metrowa warstewka torfu mszystego, leżąca na 

różnoziarnistym piasku (10 cm). Pod piaskiem 

zalega jeszcze 5 cm utworu torfiastego, a niżej 
piasek drobny, luźny ze żwirkiem. 

Dyskusja 

Sąsiedztwo dwóch różnych obiektów geo-

morfologicznych: Obniżenia Uściwierskiego  

i kotła jeziora Brzeziczno skłania do rozważenia 
mechanizmów zarastania jezior, a zarazem roz-

woju torfowisk topogenicznych. W przekrojach 

geologicznych czytelne są bowiem, obok podo-
bieństw – znaczne różnice.  

Etap limniczny 

We wszystkich badanych basenach sedy-

mentacyjnych w spągu zalega gytia ilasta. Gytię 

drobnodetrytusową, najbardziej charakterystycz-
ny osad dla głębokowodnej sedymentacji bez-

wapiennej, stwierdzono we wszystkich jeziorach 

z wyjątkiem jeziora Uściwierz. Tworzy ona 
zawsze spągową warstwę osadów (nad gytią 

ilastą) i jest przykryta pokładami gytii wapien-

no-detrytusowej (poza jeziorem Brzeziczno). To 

właśnie ta (różowa) wapienno-detrytusowa gytia 
najprawdopodobniej powstaje współcześnie na 

dnie jezior i wypełnia ich misy. Potwierdzają to 

analizy Okruszki i in. (1971). Występowanie 
węglanu wapnia w osadach jeziornych warun-

kowane jest obecnością skał wapiennych budu-

jących misę jeziorną, przenikających do wód 

jeziora wraz z dopływem wód gruntowych. Wy-
pełnienie misy osadem niewątpliwie izoluje 

wody jeziora od dostawy wapnia. Taka sytuacja 

ma miejsce w przypadku niemal całkowicie wy-
pełnionego osadami, bezodpływowego jeziora 

Brzeziczno, gdzie brak jest gytii wapiennych 

(podobnie wykazała Mięsiak-Wójcik 2013). 
Natomiast w pozostałych jeziorach bezpośredni 

kontakt z wodami gruntowymi jest możliwy 

poprzez fragmenty misy, które nie zostały po-

kryte jeszcze osadem lub sieć dopływów. Za-
gadnienia te z punktu widzenia hydrogeolo-

gicznego dla części obszaru Obniżenia Uści-

wierskiego obszernie zanalizowali Dawidek i in. 

(2012).  

Nad gytią wapienno-detrytusową poniżej 

torfów zalegają gytie grubodetrytusowe, bezwa-
pienne. Uwagę zwraca różnica rzędnych zalega-

nia gytii wapienno-detrytusowej – od strony 

jeziora współcześnie znajduje się  o ponad 1 m 
wyższej, niż w rdzeniach bliżej brzegu misy (np. 

Jezioro Bikcze, Uściwierz). Z kolei zarówno 

gytie grubodetrytusowe, jak i zalegające powy-
żej torfy powstawały kiedyś na niższych pozio-

mach, niż obecnie. Sugeruje to znacznie wyższy 

poziom wody współcześnie, aniżeli w przeszło-

ści. Zagadnienie to obszernie zanalizował Ko-
walewski (2014), zwracając zarazem uwagę na 

sprzeczność takiego układu osadów z klasycz-

nymi schematami zarastania jezior. 
Charakterystyczną cechą gytii i torfów wy-

pełniających misy jezior Obniżenia Uściwier-

skiego jest widoczna wyraźnie na przekroju (rys. 
2) asymetria ich występowania: obecność na 

brzegu zachodnim i brak na brzegu wschodnim. 

Na podstawie map (rys. 1), obrazujących po-

zorne  przesunięcie jeziora względem zasięgu 
gytii w kierunku wschodnim, Okruszko i in. 

(1971) dla jezior: Bikcze, Uściwierz, Rotcze, 

Sumin wysunęli hipotezę przesuwania się jezior, 
na skutek erozyjnej działalności fal jeziorowych 

atakujących brzeg od strony nawietrznej. Zda-

niem autorów znaczenie erozyjnej działalności fal 

zostało wyolbrzymione. W rzeczywistości od-
działywanie fal nie zmienia kształtu misy je-

ziornej, uniemożliwia jedynie depozycję materii 

organicznej. Zagadnienie to, dyskutowane także 
w odniesieniu do innych jezior Pojezierza Łę-

czyńsko-Włodawskiego (Dobrowolski i in. 2009), 

analizował Kowalewski (2014), podkreślając rolę 
nie tylko wiatru, ale także wahań poziomu wody 

w genezie tego zjawiska. 

Etap torfowiskowy 

Tradycyjnie wyróżnia się dwa rodzaje zara-

stania jezior: (1) roślinnością imersyjną i emer-
syjną (Kulczyński 1939), określane też jako za-

rastanie jezior eutroficznych i dystroficznych 

(Marek 1982), a także (2) zarastanie oddolne  
i odgórne, poprzez rozprzestrzenianie kożucha 

roślinnego zwanego płem, a regionalnie na Pole-

siu spleją (Marek 1992). W tej pracy przedsta-

wiono jeden i drugi sposób zarastania jezior. 
Typowym przykładem zarastania przez pło jest 

jezioro Brzeziczno, natomiast w pozostałych 

jeziorach można znaleźć zarówno przykłady 
zarastania płem, jak i roślinnością imersyjną (np. 
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Popiołek 1988). Niezależnie od kontrowersji 

związanych z tą dwudzielnością (zob. Kowa-

lewski 2014), warto zwrócić uwagę na różnice 

struktury geologicznej obu typów zbiorników.  
W jeziorze Brzeziczno obecne są liczne 

wkładki torfu w gytii, których brak w jeziorach 

Obniżenia Uściwierskiego. Najgłębiej zalegają 
one w profilu 7 (420–445 cm). Urban (2009) 

stwierdziła je na głębokości 340–360 cm, po-

dobnie Marek (1988) w profilu 3. Takie też 
maksymalne głębokości zalegania mszystych 

wkładek podaje Mięsiak-Wójcik (2013). W każ-

dym przypadku zarówno poniżej, jak i powyżej 

leżały warstwy gytii detrytusowej. Ich genezę 
Urban (2009) tłumaczy wahaniami poziomu 

wody. Nie da się wyjaśnić zalegania torfów na 

takich głębokościach tradycyjnym modelem 
statycznym, tj. bazującym na niezmiennym po-

ziomie wody. Konieczne jest przyjęcie modelu 

dynamicznego, zakładającego akumulację osa-
dów przy różnych, zmieniających się poziomach 

wody. W tym ujęciu wyjaśnić można obecność 

warstw torfu sięgającą 3–4 m. Taką koncepcję 

zarastania jezior szczegółowo przedstawił Ko-
walewski (2014), a prezentowane badania ją 

potwierdzają.  

Wahania poziomu wody o dużej amplitu-
dzie znajdują potwierdzenie także w pracy 

Okruszko i in. (1971), gdzie rozróżniono dwa 

rodzaje torfów rozwijających się na podłożu 

mineralnym oraz na gytii. Wśród pierwszej gru-
py dominują torfy turzycowe z większym udzia-

łem trzciny. Występują one poza obszarem ko-

palnych jezior, a rozwijały się jako mokradła  
w warunkach podnoszącego się poziomu wody 

(proces paludyfikacji), a nie podczas zarastania 

jeziora (proces terestrializacji). W takich miej-
scach pojawiają się najczęściej, odnotowane 

przez Okruszko i in. (1971), znaleziska szcząt-

ków drewna w torfie graniczącym bezpośrednio 

z podłożem (na głębokościach 140, 300, 350, 
400 i 290 cm), potwierdzając znacznie niższy 

poziom wody w przeszłości. 

W drugiej grupie dominują torfy turzycowo- 
-mechowiskowe (rodzaj Bryalo-Parvocaricioni 

wg Polskiej Normy Torfowej; por. Tołpa i in. 

1967; Tobolski 2000). Rozwijają się w płytko-
wodnych zbiornikach, w zbiorowiskach mecho-

wiskowych na podłożu luźnej gytii. Warunki 

takie mogą zaistnieć podczas naturalnego pro-

cesu wypełniania misy jeziornej osadem, ale 
także podczas wzrostu poziomu wody w jezio-

rze. Ten mechanizm zarastania jeziora, a zara-

zem rozwoju torfowisk mechowiskowych omó-
wił szczegółowo Kowalewski (2014). Również 

rezultaty prezentowane w niniejszej pracy po-

twierdzają zarastanie mis jeziornych zbiorowi-

skami mechowiskowo-turzycowymi.  

Innym zagadnieniem dyskusyjnym jest 
obecność torfu trzcinowego, stwierdzonego 

przez Marka (1988) i Urban (2009), a także 

wzmiankowanego przez Mięsiak-Wójcik (2013) 
w misie jeziora Brzeziczno. W przypadku tej 

ostatniej pracy, choć precyzyjnie przedstawiono 

lokalizację profili geologicznych, to brak infor-
macji o sposobie oznaczania osadów  uniemoż-

liwia dyskusję.  Marek (1988) przedstawił z ko-

lei profile geologiczne i diagramy makroszcząt-

kowe (choć bez skali i oznaczeń typu szczątków, 
co bardzo utrudnia identyfikację osadu), ale brak 

tu całkowicie ich lokalizacji. Autor określił dia-

gramy jako „karpologiczne” (a więc szczątków 
generatywnych, typu nasiona, oospory, owoce), 

jednak obecne są w nim także szczątki wegeta-

tywne, np. mchów. Otrzymana kombinacja ga-
tunków pozwoliła na określenie subfosylnych 

zbiorowisk, umożliwiając zarazem interpretację 

rodzaju torfu. Warto jednak podkreślić – zwłasz-

cza w odniesieniu do roli helofitów w zarastaniu 
jezior – że dla określenia roli taksonu w struktu-

rze osadu konieczne jest rozróżnienie szczątków 

generatywnych i wegetatywnych, co przekonu-
jąco wykazał Karcz (2013). Urban (2009) przed-

stawiła natomiast zestawienia tabelaryczne  

z procentowym udziałem szczątków, ale i w tej 

pracy brak lokalizacji opracowanych profili. Ma-
rek (1988) oznaczył torf trzcinowy w dwóch pro-

filach (nr 2 – zaprezentowanym bez diagramu 

makroszczątkowego na ryc. 2 i nr  3 – diagram na 
osobnej rycinie), przypisując jego genezę do ze-

społu Scirpo-Phragmitetum. Autor w profilu nr 3 

wydzielił dwie jednostki paleofitosocjologiczne: 
w spągu Parvopotamo-Zanichelietum (zdomi-

nowane przez roślinność wodną (Nuphar luteum, 

Nymphaea alba, Najas marina, N. flexilis)  

i mchy brunatne (Drepanocladus aduncus i D. 
exannulatus) z dużym udziałem Carex pseudo-

cyperus), zaś w stropie Scirpo-Phragmitetum 

(zdominowane przez szczątki dużych helofitów  
i wysokich turzyc, ze znacznym udziałem 

szczątków roślin wodnych). Skład szczątków 

wskazuje na początkowy proces zarastania  
z niewielkim udziałem trzciny, zdominowany 

przez mchy brunatne, potem zaś ich ustąpienie  

i sukcesję klasycznej postaci litoralu, w której 

sedymentowała gytia przerastana kłączami i ko-
rzeniami helofitów i turzyc (dyskusję na temat 

problemów z definiowaniem osadów strefy tel-

matycznej przedstawił Kowalewski 2009).  
W żadnym razie nie można tu mówić o sedentacji 
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torfu trzcinowego, którego klasyczne postaci opi-

sał Jasnowski (1962) z doliny dolnej Odry. Urban 

(2009) odnotowała większy udział szczątków 

trzciny w osadzie (25–38%) jedynie w 50-cm 
miąższości profilu ze strefy granicznej zbiornika 

akumulacji biogenicznej, którego genezy, jak 

słusznie stwierdziła, należy raczej szukać w proce-
sie paludyfikacji strefy brzegowej jeziora, aniżeli 

wiązać z procesem jego zarastania, ponieważ brak 

w tym profilu śladów organizmów jeziornych. 
Szczątki trzciny dominują jedynie w spągowym 

odcinku o miąższości 5 cm. W pozostałych profi-

lach badanych przez Urban (2009) są składnikiem 

gytii lub gytii z torfem, a ich udział waha się  
w zakresie 1–10%. Podczas badań prezentowa-

nych w tej pracy torfu trzcinowego nie stwierdzo-

no. Rolę trzciny w zarastaniu jezior i budowanych 
przez nią osadów obszernie omówił Kowalewski 

(2014). 

Przekrój geologiczny dokumentuje nachyle-
nie powierzchni torfowisk w stronę jezior, co  

w ostatnich latach spowodowane jest obniżeniem 

poziomu wody w wyniku melioracji. Zjawisko to 

zostało potwierdzone przez Okruszko i in. (1971), 
Kowalewskiego (2012, 2013) oraz Grzywnę  

i Nieścioruka (2016), jako związane z antropoge-

nicznymi zmianami sieci hydrograficznej Obni-
żenia Uściwierskiego. Intensyfikacja procesu 

zarastania jezior podczas ostatnich 200 lat odnosi 

się szczególnie do zachodnich brzegów jezior 

Uściwierz, Rotcze i Sumin. Ten proces w prze-
kroju geologicznym reprezentują graniczące  

z wodą strefy pła torfowiskowego. Podobne 

struktury stwierdził Popiołek (1988; por. ryc.  
V-42 w pracy Kowalewski 2014). Wpływ antro-

popresji na rozwój pła podkreślili również La-

mentowicz i in. (2007).  
Marek (1992) i Urban (2009) przypisują za-

rastaniu jeziora przez pło decydujące znaczenie. 

Wydaje się jednak, że potencjał roślinności 

emersyjnej jako zdolnej do tworzenia pływają-
cego kożucha zamykającego jezioro na kształt 

przesłony aparatu fotograficznego (np. Marek 

1982) jest wyolbrzymiony. Okruszko i in. (1971) 
słusznie zauważyli, że nasunięcie pła poprze-

dzone jest wypełnieniem jeziora gytią, a rozwój 

torfowiska odgrywa rolę drugoplanową: „Ro-
ślinność jeziorowa, zarówno zanurzona w wo-

dzie, jak też występująca na płytszych partiach 

w postaci wielkich szuwarów, złożonych z trzci-

ny, oczeretów i pałki, wypełnia zbiorniki jezio-
rowe swą masą, przekształcającą się nie w torf, 

lecz w gytię. Biorąc pod uwagę wielkie ilości co 

roku przyrastającej masy roślin tego rodzaju, 
dochodzi się do wniosku, że jest to główny spo-

sób lądowienia jezior. Powstawanie torfu przy-

krywającego dawny zbiornik wodny jest stadium 

końcowym i w całym procesie odgrywa rolę 

drugoplanową. Właściwy rozwój torfowiska  
i związane z tym gromadzenie się pokładów 

torfu zachodzi głównie dopiero od momentu 

nasunięcia się pływającego kożucha na lustro 
wody w jeziorze. […] Kożuch taki stopniowo 

grubieje i zatapia się aż do połączenia się z dnem 

jeziora.” (Okruszko  i in. 1971). Niedostatecznie 
zostało tu jednak uwypuklone znaczenie mchów 

brunatnych w zarastaniu jezior. Nie są one ty-

powym składnikiem pła, w którym dominują 

mchy torfowce rozwijające się na „ruszcie” two-
rzonym przez kłącza roślin zielnych, m.in. Carex 

limosa, Rhynchospora alba (istnieją również wa-

rianty bardziej eutroficzne pła – Popiołek 1988). 
Jednak w przekrojach geologicznych decydujące 

znaczenie w wypełnianiu misy jeziornej mają 

torfy mechowiskowo-turzycowe, a nie mszarno- 
-turzycowe. Torfy mechowiskowe nie rozwijają 

się wraz z płem, lecz tworzą się z mchów właści-

wych (Bryales) porastających płycizny wypełnio-

ne gytią. Mchy te są – częściowo lub całkowicie 
zanurzone – przeważnie niewidoczne, co tłuma-

czy pomijanie ich roli w zarastaniu jezior. To one, 

a nie pło inicjują zarastanie zwłaszcza małych 
jezior „kotłowych”, co obrazuje zestawienie 

przekrojów geologicznych, wykonanych przez 

Lamentowicza (2005) – zob. ryc. V-51 w pracy 

Kowalewskiego (2014). Gdy jezioro ulega na-
głemu wypłycaniu na dużej powierzchni, co jest 

częstym zjawiskiem przy znacznym, naturalnym 

lub antropogenicznym obniżeniu poziomu wody, 
rozwijają się na dużych powierzchniach zbioro-

wiska mechowiskowe. Ta rola zarastania areal-

nego, a nie dośrodkowego została ostatnio udo-
kumentowana w pracach Ireland i Booth (2011), 

Ireland i in. (2012), a zagadnienie przedyskuto-

wał także Kowalewski (2014), wykazując zbyt 

małe tempo przyrostu pła do zarośnięcia odgór-
nego. Dlatego pogląd że „Zatorfienie zachodzi  

w wyniku stopniowego nasuwania się na po-

wierzchnię wody pływającego kożucha, zbudo-
wanego z roślinności turzycowo-mszystej” 

Okruszko i in. (1971),  należy zrewidować, gdyż 

jest to spojrzenie zbyt uproszczone. 
Na zakończenie tej dyskusji, która próbuje 

wskazać pomijane dotąd aspekty zanikania je-

zior, warto krótko przeanalizować potencjalny 

zasięg jezior w Obniżeniu Uściwierskim (na-
zwijmy je paleojeziorami Uściwierskimi), zależ-

nie od poziomu wody. Już pobieżna analiza ry-

ciny z pracy Okruszko i in. (1971) wskazuje, że 
przy rzędnej 3 m poniżej dzisiejszego poziomu 
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lustra wody powierzchnia jezior byłaby zbliżona 

do powierzchni jezior współczesnych, ale po-

między jeziorami byłby na tyle niski poziom 

wody, że rozwijały się tam drzewostany (nieza-
leżnie, czy na gruncie torfowym, czy mineral-

nym). Dopiero stopniowe podnoszenie poziomu 

wody umożliwiłoby rozwój (albo regenerację  
i wzrost w przypadku istniejących) torfowisk 

oraz powiększenie powierzchni jezior. Autorzy 

sądzą, że powszechnie panujący pogląd o stałym 
i stopniowym zanikaniu jezior (np. „Obszary 

zajmowane dawniej przez jeziora, zaznaczone 

obecnie w formie pokładów gytii były znacznie 

większe” (Okruszko i in. 1971) jest nazbyt 
uproszczony, gdyż prawdziwy byłby on jedynie 

przy założeniu braku wahań poziomów wody,  

a te udokumentowano jako znaczące. Proces był 
znacznie bardziej dynamiczny, a najszybsze 

zanikanie jezior następowało nie tylko w wyniku 

procesów stopniowych, lecz także skokowych 
(Ireland i in. 2012). 

Podsumowanie 

Zarastanie jezior jest procesem naturalnym, 

który można rozpatrywać z punktu widzenia lim-

nologii jako proces prowadzący do zaniku jezior, 
ale także – z punktu widzenia paludologii – jako 

proces prowadzący do rozwoju torfowisk. W są-

siedztwie jezior Obniżenia Uściwierskiego i są-
siadującego z nim od strony zachodniej jeziora 

Brzeziczno rozwijają się zbiorowiska torfotwór-

cze, głównie mechowiskowe i mszarne, wkra-

czające także na jeziora w postaci pła (splei). 
Misy jezior są w przeważającej części wypeł-

nione osadem limnicznym, dlatego jeziora są 

płytkie. Charakter osadów jest odmienny w je-
ziorze Brzeziczno, gdzie brak gytii wapiennych, 

dominujących z kolei w misach jezior Obniżenia 

Uściwierskiego. Także rozkład przestrzenny 

osadów jest nierównomierny. Wschodnie części 
mis w przewadze są pozbawione osadów. Ich 

depozycję, podobnie jak rozwój torfowisk unie-

możliwia erozja falowa spowodowana działalno-
ścią wiatru. Brak osadu aż do głębokości dwóch 

metrów da się wyjaśnić jedynie erozją, odbywa-

jącą się przy znacznie niższym od obecnego 
poziomie wody. W jeziorze Rotcze ślady takiej 

erozji, czyli luki sedymentacyjne (hiatusy) się-

gają 5000 lat (Kowalewski 2014). Znaczne wa-

hania poziomu wody w przeszłości udokumen-
towano również w jeziorze Brzeziczno w postaci 

licznych warstw mszystych pomiędzy warstwa-

mi gytii. 

Nierównomierne wypełnienie mis osadem 

limnicznym widoczne jest także w rozmieszcze-

niu torfowisk wokół jezior, które rozwinęły się 

na podłożu gytii grubodetrytusowej po zachod-
nich stronach mis jeziornych. Po stronach 

wschodnich znajdują się jedynie zbiorowiska 

szuwaru wysokiego. Obecność torfów tuż przy 
krawędzi misy jeziornej na głębokości 1–2 m 

poniżej dzisiejszego poziomu lustra wody, także 

wskazuje na niższy poziom wody w przeszłości.  
Nierównomierny rozkład osadów i płynące 

z niego wnioski dotyczące wahań poziomu wody 

w przeszłości zmuszają do przyjęcia koncepcji 

sukcesji dynamicznej zarastania jezior (Kowa-
lewski 2014) w miejsce wciąż dominującej  

w podręcznikach koncepcji statycznej, zakłada-

jącej niezmienny poziom wody w ciągu całej 
historii jeziora. Podobnie krytycznie należy zwe-

ryfikować doniesienia o miąższych pokładach 

torfu trzcinowego w obrębie mis jeziornych. 
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Summary 

Lake overgrowing is a natural phenomenon 

considered from a limnological point of view as  

a lake disappearing and from a paludological 
point of view as a process of peat formation. We 

investigate this process in the lakes located in the 

Łęczna-Włodawa Lake District, the southernmost 

lakeland in the Polish lowland (Fig. 1). Geologi-
cal cross-sections (Fig. 2) were performed at the 

lakes and adjoining mires in the Uściwierskie 

Lowering (lakes: Bikcze, Uściwierz, Rotcze, 
Sumin) and at Lake Brzeziczno, bordering the 

Lowering from the west. 

The depth of the initial lake basins usually 
exceeded 10 m but at present most of them have 

already been infilled with limnic sediments, 

making the lakes shallow. In the lake basins in 

the Uściwierskie Lowering, calcareous gyttja 
prevails, whereas it is absent in Lake Brze-

ziczno. The spatial distribution of the sediments 

in the lakes also differs considerably. In the 
Uściwierskie Lowering the eastern parts of the 

lake basins are predominantly deprived of de-

posits. Their deposition was prevented by the 
action of wind and wave resulting in sediment 

removal. This phenomenon is widely described 

in literature but in our opinion it cannot explain 

such removal up to the depth of 2 m and more. 
We suggest that it was at least partially caused 
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by sediment erosion in the past as a result of lake 

level lowering. There is evidence in Lake Rotcze 

indicating that sediment deposition was not con-

tinuous and a hiatus covers a time span of about 
5000 years, Kowalewski (2014). Gyttja deposits 

in Lake Brzeziczno interlayered with brown 

moss also confirm strong lake level fluctuations 
in the past (Fig. 2). 

There are many limnogenic mire complexes 

at the lakes in the Uściwierskie Lowering and at 
Lake Brzeziczno, mainly brown-moss mires and 

to a minor extent Sphagnum mires. In some cases, 

they encroach on lakes as a floating mat referred 

to regionally as ‘speja’, whereas a common name 
in Poland is ‘pło’. Patterns of spatial distribution 

of mires adjoining lakes are similar to those dis-

played by lake sediments. They develop mainly 
on coarse-detritus gyttja on the western side of 

lake basins, whereas on the eastern side they are 

absent and only rushes on sandy gyttja occur. 

The presence of peat on the mineral edge of  

a lake basin at the depth of 1-2 m suggests lower 
water levels in the past as well. 

Irregular patterns of organic sediment dis-

tribution and implication hence derived lead to  
a conclusion that the only the dynamic concept 

of hydroseral succession (Kowalewski 2014) in-

stead of the static one, assuming a constant water 
level, allows to explain the development of the 

lake-mire ecosystem and the process of sediment 

formation in lakes. Also, the presence of 

Phragmites peat inside the lake basin should be 
revised, because its formation has not been evi-

denced satisfactorily in such places. It was docu-

mented only in big river valleys (Jasnowski 
1962).

 

 


