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in the area of Paradyż 
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Zarys treści. W artykule dokonano analizy cech torfowiska funkcjonującego w północnej części Wzgórz Opoczyńskich,  
w zagłębieniu występującym na obszarze krasu reprodukowanego. Opisano cechy geologiczne i geomorfologiczne terenu, na 
którym występują inne formy o takiej genezie. Zagłębienia powstałe w wyniku krasowienia wapieni jurajskich przykrytych 
cienką warstwą plejstoceńskich glin zwałowych stanowią sprzyjające środowisko do tworzenia się w nich zbiorników 

wodnych i torfowisk, z depozycją osadów biogenicznych. Pobrano rdzeń osadów z torfowiska leżącego na północ od 
Paradyża i oznaczono jego parametry, takie jak: popielność osadu, odczyn i przewodność elektrolityczna oraz zawartość 
węglanu wapnia, co pozwoliło wnioskować o warunkach funkcjonowania zagłębienia i etapach rozwoju torfowiska. 

Słowa kluczowe: zagłębienia, kras reprodukowany, torf, holocen, Wzgórza Opoczyńskie 

 
Abstract. This article is concerned with the properties of peatland that function in the karst depression in the northern part of 
the Opoczno Hills. The geological and geomorphological properties that display the preview of the genesis of said landforms 
are discussed. The depressions that developed as a result of the collapse of Jurassic limestone and are covered with a thin 
layer of Pleistocene moraine till serve as an environment that is very conducive to the development of water bodies and 
peatbogs with deposition of biogenic sediments. A core sample of the biogenic sediments has been extracted from one of the 

peat bogs north of Paradyż and analysed to determine the ash content, pH value, electrolytic conductivity, as well as calcium 
carbonate content. It allowed to formulate conclusion on the environmental conditions of the depression and the phases of 
development of the peatbog. 
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Wprowadzenie 

Problem powstawania i funkcjonowania nie-

wielkich zagłębień o genezie krasowej był opisy-

wany w polskim piśmiennictwie geologicznym  
i geomorfologicznym (por. m.in.: Gilewska 1964; 

Liszkowski 1979; Głazek 1989; Pulina 1999).  

W artykule poruszony został jeden z wątków tego 
zagadnienia, jakim jest rozwój wspomnianych 

form w obszarze występowania krasu reprodu-

kowanego, gdzie powierzchnię terenu pokrywają 
luźne skały, a powstające zagłębienia stwarzają 

warunki do funkcjonowania zbiorników wodnych 

i torfowisk.  

Wśród zagłębień krasu reprodukowanego 
wyróżnia się lejki z rozmycia oraz lejki zapadli-

skowe. Formy z rozmycia powstają wskutek dłu-

gotrwałego rozpuszczania ścian krzyżujących się 
szczelin na powierzchni warstwy krasowiejącej 

(Klimaszewski 1994). Dla analizowanego obsza-

ru charakterystyczne są zagłębienia typu zapadli-

skowego (Różycki 1946), charakteryzujące się 
owalnym lub okrągłym kształtem oraz stromymi 

zboczami. Do powstania takich form konieczne 

jest przykrycie skał podlegających procesom 
krasowym cienką warstwą (do około 20 m) skał 

niekrasowiejących (Klimaszewski 1994). Wów-

czas krążąca woda gruntowa drąży w skałach 

krasowiejących przestrzenie m.in. korytarze, któ-
rych strop z czasem coraz bardziej osłabiany ule-

ga zniszczeniu, tworząc zapadlisko. Wraz z nim 

zapada się również nadległa warstwa skał niekra-
sowiejących, a na powierzchni terenu tworzy 

 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, ul. Narutowicza 88,  

90-139 Łódź; e-mail: d.brzozowicz@wp.pl; jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl 

mailto:brzozowicz@wp.pl


Dorota Brzozowicz, Jacek Forysiak 

70 

stromościenne zagłębienie. Tego rodzaju procesy 

geologiczne i geomorfologiczne oraz ich skutki są 

obserwowane w Polsce, w strefie wyżyn oraz 

bezpośrednio przylegających do nich obszarów 
nizinnych. Intensywne zjawiska krasu reprodu-

kowanego na obszarze zapadliska Staszowsko-

Połanieckiego stwierdził Walczowski (1964), 
gdzie lejki krasowe rozwijające się w serii mio-

ceńskich utworów krasowiejących, reprezento-

wanych głównie przez gipsy, wapienie oraz mar-
gle, przykryte są cienką, kilkumetrową warstwą 

czwartorzędowych glin morenowych i piasków 

wodnolodowcowych. Wiele z tych form posiada 

wypełnienie osadami biogenicznymi (Szczepanek 
1971). W tym samym regionie wypełnieniami 

form krasowych zajmował się Zieliński (2010, 

2013). Badania zagłębień genezy krasowej wy-
pełnionych osadami jeziornymi i torfami prowa-

dzono na szeroką skalę także na obszarze Polesia 

i Wyżyny Lubelskiej (m.in. Maruszczak 1966; 
Dobrowolski 2006; Dobrowolski i in. 2010). Do-

tyczyły one jednak typowych form krasowych, 

bez grubszej pokrywy luźnych osadów niekraso-

wiejących. Nowak (1971, 1993) prezentując wy-
niki badań nad krasem Wyżyny Częstochowskiej, 

przedstawił liczne przykłady form krasu reprodu-

kowanego. Podstawową serią skał podlegających 
krasowieniu są tam górnojurajskie skały węgla-

nowe, głównie wapienie skaliste, płytowe i kre-

dowate oraz margle, które pocięte są licznymi 

uskokami i spękaniami. Warstwę osadów niekra-
sowiejących stanowią paleogeńskie piaski for-

mierskie, neogeńskie zwietrzeliny typu terra ros-

sa, jak też czwartorzędowe gliny zwietrzelinowe, 
gliny morenowe oraz piaski, żwiry i mułki wod-

nolodowcowe (Nowak 1993). 

Przedstawiony powyżej mechanizm powsta-
wania zapadlisk krasowych prowadzi do tworze-

nia obniżeń, które stają się obiektami akumulacji 

osadów. Od momentu uformowania się zagłębie-

nia procesy akumulacyjne powodują wypełnianie 
takiej formy osadami mineralnymi i organiczny-

mi. Nowak (1971) w pracy dotyczącej krasu re-

produkowanego wschodniej części Wyżyny Czę-
stochowskiej wyróżnia, ze względu na rodzaj 

wypełnień, trzy typy zagłębień: suche (częściowo 

wypełnione osadami mineralnymi lub bez wypeł-
nienia), stale wypełnione wodą oraz torfowiska. 

Na Wyżynie Wieluńskiej sytuacja wygląda po-

dobnie, jednak odnotowano tam także zagłębienia 

wypełnione osadami jeziornymi w postaci gytii  
i piasków humusowych (Kobojek 2004). Podobne 

zagłębienia jak w przypadku Wyżyny Często-

chowskiej występują w rejonie Paradyża, gdzie 

udokumentowano przykłady wszystkich trzech 

wymienionych rodzajów wypełnień (Brzozowicz 

2016a), a na ich podstawie zweryfikowano pogląd 

Różyckiego (1946) o zależności między rodzajem 
wypełnienia a stadium rozwoju, w którym znajdu-

je się zagłębienie (Brzozowicz 2016b). 

W schemacie strefowego rozmieszczenia tor-
fowisk, w pasie określanym jako obszar starogla-

cjalny dominują torfowiska niskie (Żurek 1987). 

Dotyczy to zarówno współczesnych zbiorowisk 
torfotwórczych jak i siedlisk kopalnych, rekon-

struowanych na podstawie analizowanych pokła-

dów torfów. Potwierdziły to szczegółowe badania 

wykonane na obszarze kilkunastu torfowisk re-
gionu łódzkiego (Forysiak 2012). Zróżnicowanie 

geomorfologiczne mis torfowisk tego obszaru jest 

duże, wyróżniono bowiem kilkanaście rodzajów 
zagłębień, w których rozwijały się torfowiska, 

pominięto jednak formy związane z obniżeniami 

indukowanymi procesami krasowymi (Forysiak 
2012). Zapadliska krasowe i powstające w nich 

torfowiska to obiekty bardzo małe, stąd ich udział 

w pokrywie torfowej w środkowej Polsce jest 

znikomy, mimo tego niektóre z nich zostały ujęte 
w pracy prezentującej rozmieszczenie torfowisk 

regionu łódzkiego (Okupny i in. 2014). Torfowi-

ska w misach powstałych w wyniku działalności 
krasu reprodukowanego, udokumentowane  

w obrębie Wyżyny Wieluńskiej (Kobojek 2004; 

Kobojek, Nalej 2008), wraz z opisywanymi for-

mami okolic Paradyża stanowią podstawę do 
rozszerzenia klasyfikacji genetycznej mis torfo-

wisk regionu łódzkiego.  

Położenie obszaru badań  

Teren badań położony jest w środkowej Pol-
sce, w północnej części Wzgórz Opoczyńskich 

(Gilewska 1999), których rzeźba i budowa geolo-

giczna na charakter przejściowy, między obsza-

rem nizin i wyżyn. Analizowane zagłębienia 
znajdują się w miejscowości Daleszewice (rys. 1), 

położonej na północ od Paradyża. W omawianej 

części Wzgórz Opoczyńskich ze względu na nie-
wielkie urozmaicenie powierzchni terenu krajo-

braz jest bardzo zbliżony do nizinnego. Paradyż  

i jego okolice leżą w obrębie równin pochodzenia 
glacigenicznego (równiny moreny dennej, równi-

ny sandrowej) oraz równiny piasków przewia-

nych (Janiec 1993). Opisywany obszar jest od-

wadniany przez niewielkie cieki, uchodzące do 
Czarnej i Drzewiczki, należących do zlewni Pili-

cy. 
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Rys. 1. Lokalizacja badanych stanowisk na tle elementów mapy topograficznej (wg Brzozowicz 2016a) 

1 – oznaczenie stanowiska, 2 – zagłębienia o genezie krasowej 

Location of studied sites against the elements of the topographic map (after Brzozowicz 2016a) 

1 – designation of sites, 2 – karst sinkholes 

 
Charakterystycznymi formami tego obszaru są 

zagłębienia wiązane z funkcjonowaniem krasu 

reprodukowanego (Różycki 1946), które do roz-

woju wymagają specyficznej budowy geologicz-
nej, zasygnalizowanej we wprowadzeniu. Okolice 

Paradyża położone są w północno-zachodnim 

skraju mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzy-
skich. Obszar ten odznacza się płytko zalegającą 

warstwą osadów mezozoicznych oraz dużą liczbą 

wychodni tych utworów (Alexandrowicz 1999). 
Górną część kompleksu mezozoicznego stanowią 

utwory dolnej jury (piaskowce, mułowce, iłowce  

o miąższości do 200 m), przykryte przez środko-

wojurajskie utwory piaskowcowe (o miąższości do 
140 m), zaś strop kompleksu budują skały górnej 

jury, których miąższość może przekraczać nawet 

400 metrów (Janiec 1988, 1993). Warstwę zalicza-
ną do górnej jury tworzą przede wszystkim wapie-

nie płytowe, margliste, rafowe, gąbkowe, z krze-

mieniami i ooidowe oraz margle wytworzone  

w wyniku akumulacji w pogłębiającym się zbior-
niku morskim (Janiec 1988, 1993). Są one najważ-

niejszą warstwą skał mezozoicznych z punktu 

widzenia omawianych procesów krasowych. Ich 
rola wyraża się tym, że ulegają silnemu krasowie-

niu, generującemu powstawanie różnych form 

krasowych, także tych widocznych na powierzchni 
czwartorzędowej, w postaci małych lejków kraso-

wych (Janiec 1993). 

W obrębie terenu badań brak jest utworów 

kredowych, dlatego bezpośrednio na osadach 
jurajskich spoczywa nieciągła warstwa trzecio-

rzędowych glin zwietrzelinowych oraz wietrzelin 

typu terra rossa, lecz ich miąższość zwykle nie 

przekracza 10 m (Różycki 1946; Janiec 1988, 

1993). 
Miąższość pokrywy czwartorzędowej w re-

jonie Paradyża nie przekracza 20 m. Tworzą ją 

przede wszystkim trzy pokłady glin zwałowych. 
Pierwsza to zalegająca płatowo, zwykle w miej-

scach nieciągłej pokrywy zwietrzelin trzeciorzę-

dowych, glina zwałowa z okresu zlodowaceń 
południowopolskich, o miąższości do 7 m (Janiec 

1988). Tuż nad nią występuje warstwa gliny zwa-

łowej o zmiennej miąższości wynoszącej od 1 do 

8 metrów, najstarszego ze zlodowaceń środkowo-
polskich (Janiec 1993). Powyżej odnotowano 

wkładki piasków i mułków zastoiskowych. War-

stwę subpowierzchniową tworzy glina zwałowa 
górna o miąższości około 8 m z fazy recesyjnej 

zlodowacenia odry. Na jej powierzchni występują 

płaty piasków i mułków peryglacjalno-delu-

wialnych o miąższości do 2 m z okresu zlodowa-
cenia północnopolskiego (Janiec 1988, 1993). 

Zróżnicowanie morfologiczne obszaru okolic 

Paradyża i Daleszewic jest niewielkie. Najwięk-
szą część terenu zajmują równiny moreny dennej, 

sandrowa oraz równiny piasków przewianych 

(rys. 2), których wysokości bezwzględne sięgają 
rzędnych od 190 do 197,5 m n.p.m. Dna niewiel-

kich dolin rzecznych znajdujące się w północno- 

-wschodniej oraz zachodniej części analizowane-

go terenu położone są na wysokości od 190 do 
192,5 m n.p.m. Ponadto widoczne są także
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Rys. 2. Szkic geomorfologiczny okolic Paradyża (wg Janiec 1993) 

1 – równina moreny dennej, 2 – równina sandrowa, 3 – dno doliny rzecznej, 4 – terasa nadzalewowa, 5 – równina piasków 
przewianych, 6 – wydmy, 7 – zagłębienia deflacyjne, 8 – zapadliska krasowe, 9 – obszar występowania zapadlisk krasowych, 

10 – cieki, 11 – wysokość bezwzględna (m n.p.m.), 12 – granice terenu badań 

Geomorphological map of the area of Paradyż (after Janiec 1993) 

1 – morainic plain, 2 – sandur, 3 – river valley floor, 4 – terrace, 5 – aeolian plain, 6 – dunes, 7 – deflation depressions,  
8 – karst sinkholes, 9 – karst sinkholes area, 10 – streams, 11 – altitude, 12 – boundaries of the study area 

 

niewielkie wydmy oraz zagłębienia deflacyjne, 

jednak ich względna wysokość i głębokość jest 

niewielka, rzędu 1,5–2 m. Największe deniwela-
cje stwierdzono w miejscach występowania 

omawianych zapadlisk. 

Spośród zidentyfikowanych zagłębień, zlo-
kalizowanych na północ od Paradyża, do szcze-

gółowych analiz wybrano zarówno formy posia-

dające wypełnienia osadami biogenicznymi  

(w stanowisku oznaczonym DAL-1 uzyskano 
dobrze zachowany profil osadów), jak i bez tego 

rodzaju wypełnień (rys. 1). Zagłębienie DAL-1  

o powierzchni 2150 m
2 

ma owalny kształt,  
o dłuższej osi około 54 m, zaś bezpośrednie 

otoczenie położone jest na wysokości 194,5 m 

n.p.m. Zagłębienie zajmuje torfowisko, z które-
go torf został częściowo wyeksploatowany, cze-

go pozostałością są na ogół wypełnione wodą 

torfianki (rys. 3). W części środkowej torf nie 

został wybrany, naruszono jedynie stropową 
część złoża, wykonano w tym pasie sondowania 

osadów biogenicznych i pobrano rdzeń do analiz 

laboratoryjnych, oznaczony symbolem D-1. 
Około 300 m na północny zachód od opisanego 

zagłębienia znajduje się podobna, choć mniejsza 

forma, stanowisko DAL-2 (rys. 1). Obniżenie 

ma wymiary 38x25 m, wypełnione jest torfem  

i wodą (Brzozowicz 2016a). Torf występuje  
w brzeżnych częściach misy i prawdopodobnie 

był eksploatowany. Woda zajmująca większą 

część zagłębienia uniemożliwiła zbadanie osa-
dów w środkowej jego części. 

Zagłębienia DAL-3 i DAL-4 położone na 

południowy wschód od omówionych są od nich 

znacznie mniejsze. Pierwsze ma niemal kolisty 
kształt o średnicy około 20 m, a jego głębokość 

w najniżej położonym miejscu wynosi dokładnie 

2 m (Brzozowicz 2016a). Jest ono suche, jednak 
podczas długotrwałych i intensywnych opadów 

deszczu na dnie zbiera się niewielka ilość wody, 

która po ustaniu opadów szybko infiltruje  
w podłoże. Stanowisko DAL-4 o owalnym 

kształcie i dłuższej osi 32,6 m, w najniżej poło-

żonym punkcie, ma 2,9 m głębokości. Forma 

cechuje się stromymi zboczami i płaskim dnem, 
na którym nawet przy długotrwałych i intensyw-

nych opadach nie zbiera się woda. Oba zagłę-

bienia posłużą jako odniesienie, do wnioskowa-
nia o pierwotnej morfologii form posiadających 

takie wypełnienie. 
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Rys. 3. Szkic dokumentacyjny stanowiska DAL-1 

1 – torfowisko, 2 – torfianki, 3 – wiercenia ręczne,  
4 – miejsce poboru rdzenia D-1, 5 – miejsca sondowania 

miąższości torfu, 6 – oznaczenie rdzenia, 7 – linia przekroju 

(rys. 4) 

Documentary map of the DAL-1 site 

1– peatland, 2 – exploitation hollows, 3 – boreholes, 4 – 

site of D-1 core, 5 – position of probing peat thickness,  

6 – core signature, 7 – line of cross-section (Fig. 4) 

 

Metody badań  

Charakterystykę geologiczną i litologiczną 
osadów wypełniających przedstawione powyżej 

formy dokonano na podstawie wyników prac 

terenowych i laboratoryjnych. Pierwsze obej-
mowały:  

– wiercenia ręcznym świdrem geologicz-

nym – wykonano je w najbliższym sąsiedztwie 
wszystkich analizowanych zagłębień oraz we 

wnętrzu mis niewypełnionych wodą i osadami 

biogenicznymi, pobrano także próbki materiału 

mineralnego do analiz laboratoryjnych;  
– sondowanie miąższości osadów bioge-

nicznych, przy zastosowaniu laski torfowej  

i próbnika oczkowego (rys. 3); 
– dokumentowanie litologii osadów bioge-

nicznych i pobór rdzenia tych osadów z torfowi-

ska w stanowisku DAL-1 wykonano próbnikiem 

typu Instorf firmy Eijkelkamp. Rdzeń złożony  
z półmetrowych odcinków, o nienaruszonej 

strukturze, pobierany był naprzemiennie  

z dwóch otworów oddalonych od siebie o 20 cm, 
następnie został zabezpieczony i przetranspor-

towany do laboratorium. 

Prace laboratoryjne wykonano w celu okre-
ślenia cech osadów biogenicznych i mineral-

nych. Materiał uzyskany z rdzenia D-1 podzie-

lono na próbki o rozdzielczości 2,5 cm lub 5 cm 

i poddano oznaczeniom:  

– odczynu i przewodności elektrolitycznej 

pobranych próbek torfu – oznaczenia przepro-

wadzono metodą potencjometryczną, przy zasto-

sowaniu konduktometru (Myślińska 1998); 
– popielności osadów biogenicznych – sto-

sując spalanie w piecu muflowym w tem-

peraturze 550°C (Myślińska 1998); 
– zawartości węglanu wapnia – pomiarów 

dokonano przy zastosowaniu aparatu Scheiblera 

(Racinowski 1973).  
Osady mineralne pobrane z wierceń sondą 

ręczną zostały poddane badaniom:  

– uziarnienia – zastosowano metodę sitową 

do utworów piaszczystych i aerometryczną dla 
utworów drobnoziarnistych (Turski 1986), obli-

czono wskaźniki granulometryczne Folka i War-

da (Mycielska-Dowgiałło 1995). 

Wyniki badań terenowych  

i laboratoryjnych 

Powierzchnię terenu w miejscowości Dale-
szewice, na którym zlokalizowane są omawiane 

zagłębienia buduje glina zwałowa (Janiec 1988), 

jednak wykonane wiercenia ręczne wykazały, że 
w bezpośrednim otoczeniu analizowanych za-

głębień strop subpowierzchniowego pokładu 

gliny położony jest na głębokości od 1 do 1,5 m 
(rys. 4). Ponad gliną zwałową znajduje się war-

stwa piasków gruboziarnistych o miąższości do 

0,8 m oraz piasków średnioziarnistych do 0,5 m, 

przykrytych przez serię mułków – szarych na 
południowy zachód stanowiska DAL-1 (rys. 4)  

i stopniowo przechodzących w jasnobeżowe,  

w kierunku północnym (Brzozowicz 2016a).  
W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska DAL-2 

na glinie zwałowej zalega warstwa piasków  

o ponad dwumetrowej miąższości, z kolei  

w przypadku zagłębień DAL-3 i 4 większą 
miąższość wykazuje seria mułków stanowiących 

tutaj warstwę powierzchniową (Brzozowicz 

2016a). 
W zagłębieniach, które mają mineralne dno, 

udokumentowane zostały mułki z domieszką 

piasku (o średnicy 4,23–5,89 phi), o bardzo złym 
wysortowaniu (od 1,90 do 2,28) i minimalnym 

udziale węglanu wapnia – od 0,2 do 0,4% 

(Brzozowicz 2016a). W zagłębieniu DAL-1 

osady bezpośredniego podłoża torfów stanowią 
beżowe mułki z niewielką domieszką pisaku, 

które udało się udokumentować w profilu D-1 

(rys. 5). Analiza uziarnienia potwierdza domina-
cję frakcji mułkowych (średnia średnica wynosi 

6,07 phi, zaś odchylenie standardowe 2,57), osad  
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Rys. 4. Przekrój geologiczny przez stanowisko DAL-1 (wg Brzozowicz 2016a, zmieniony) 

1 – glina zwałowa, 2 – piasek gruboziarnisty, 3 – piasek średnioziarnisty, 4 – mułek piaszczysty, 5 – mułek jeziorny z udzia-
łem piasku, 6 – torf zielny silnie rozłożony, 7 – torf zielny o średnim stopniu rozkładu, 8 – torf zielny z dodatkiem mszystym, 

o wysokim stopniu rozkładu, 9 – torf silnie rozłożony z piaskiem, 10 – mułek zatorfiony, 11 – poziom akumulacyjny gleby 

Geological cross-section of the DAL-1 site (after Brzozowicz 2016a, changed) 

1 – till, 2 – coarse sand, 3 – medium sand, 4 – sandy silt, 5 – lacustrine silt with sand, 6 – herbaceous peat, highly decom-
posed, 7 – herbaceous peat, medium decomposed, 8 – herbaceous peat with mosses, highly decomposed, 9 – highly decom-

posed peat with sand, 10 – peaty silt, 11 – topsoil 
 

 

zawiera nieznaczny udział węglanów (0,35%), 
zaś zawartość materii organicznej uzyskanej  

w wyniku spalania wynosi 2,23–2,48%. Sondo-

wania miąższości wypełnienia misy zapadliska 
DAL-1 wykazały, że w części centralnej miąż-

szość utworów biogenicznych dochodzi do  

3 metrów, zaś w brzeżnych gwałtownie maleje 

(rys. 4), co wskazuje na znaczną pierwotną głę-
bokość (mułki udokumentowano do niemal 4 m)  

i stosunkowo strome zbocza zagłębienia. Przy 

niewielkiej średnicy, jego kopalne zbocza zacho-
wały dużą stromość. 

W profilu D-1 na beżowych mułkach leży 

spągowa warstwa torfu, który cechuje się brunat-
ną barwą, wysokim stopniem rozkładu i wyraźną 

domieszką części mineralnych, a zachowane 

fragmenty roślin pozwalają na stwierdzenie, że 

jest to torf zielny. Zalega na głębokości 287–180 
cm. Przykrywa go znajdująca się na głębokości 

180–50 cm warstwa ciemnobrązowego torfu ziel-

nego, trzcinowo-turzycowego, o średnim stopniu 
rozkładu, z rozproszonymi szczątkami mchów. 

Kolejną warstwę – od 50 do 25 cm – stanowi torf 

o brunatnej barwie, silnie rozłożony, o słabo wi-

docznym detrytusie zielnym. Stropowa seria wy-
pełnienia to torf o bardzo wysokim stopniu roz-

kładu, przechodzący w mursz z udziałem drobne-

go piasku i domieszek mułku. 
Wykonane oznaczenia podstawowych para-

metrów fizykochemicznych wskazują na znaczne 

zróżnicowanie cech badanych próbek torfu, co 

wynika zapewne ze zmieniających się warunków 
siedliskowych na torfowisku. Na tej podstawie 

wyznaczono w profilu osadów rdzenia D-1 po-

ziomy, które mogą odzwierciedlać etapy rozwoju 
torfowiska (rys. 5). 

Pierwszy poziom wyróżniono w spągowej 

części warstwy torfu zielnego, o wysokim stopniu 
rozkładu (na głębokości od 287 do 260 cm). 

Udział substancji organicznej w ogólnej masie 

osadu jest niewielki, wynosi około 20% i jest 

nieco wyższy w spągu (rys. 5). Wskaźnik odczy-
nu w spągowej próbce wynosi 5,3 i wzrasta nieco 

ku górnej granicy poziomu. Wskaźnik konduk-

tywności w tym poziomie jest niski 39,7–67,7 μS, 
ale wykazuje tendencję odwrotną niż odczyn. 

Zawartość węglanu wapnia jest minimalna (0,6–

0,3%) i również maleje ku stropowi. Pierwszy
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Rys. 5. Wyniki pomiarów właściwości fizykochemicznych torfu z rdzenia D-1  

(wg Brzozowicz 2016a, zmieniony) 

litologia: 1 – mułek jeziorny z udziałem piasku, 2 – torf zielny silnie rozłożony, 3 – torf zielny o średnim stopniu rozkładu,  
4 – torf zielny z dodatkiem mszystym, o wysokim stopniu rozkładu, 5 – torf silnie rozłożony z piaskiem 

 A – udział substancji organicznej, A1 – popielność osadu, A2 – straty na prażeniu, B – odczyn (pH), C – konduktywność,  
D – zawartość węglanu wapnia, E – etapy rozwoju torfowiska 

The physico-chemical properties of peat from the core D-1 (after Brzozowicz 2016a, changed) 

1ithology: 1 – lacustrine silt with sand, 2 – herbaceous peat, highly decomposed, 3 – herbaceous peat, medium decomposed, 
4 – herbaceous peat with mosses, highly decomposed, 5 – highly decomposed peat with sand 

A – organic matter content, A1 – ash content, A2 – loss of ignition, B – reaction (pH), C – conductivity,  
D – calcium carbonate content, E – phases of peatbog development 

 

poziom można utożsamiać z inicjalnym etapem 
rozwoju torfowiska, które wkroczyło na wilgotne 

i mineralne podłoże. 

Drugi poziom (głębokość od 260 do 210 cm) 

charakteryzuje się dużą zmiennością wszystkich 
parametrów fizykochemicznych. Odczyn począt-

kowo obniża się, a następnie rośnie do około 6,0. 

Z kolei konduktywność z niskich wartości w dol-
nej części poziomu silnie wzrasta do około 

140 μS, co daje najwyższą wartością w całym 

profilu, ale wzrost ten przerywany jest dwoma 
znacznymi spadkami (rys. 5). Udział substancji 

mineralnej wykazuje stały spadek, do około 

40%, zaś zawartość węglanu wapnia jest wyższa 

niż w wyższym poziomie i dochodzi do 2%. 
Duża zmienność parametrów wynika z oddzia-

ływania na to niewielkie torfowisko, którego 

powierzchnia znajdowała się około 3 m poniżej 
poziomu otaczającego terenu, różnych czynni-

ków zewnętrznych związanych z wielkością 

opadów i ich wpływem na tempo i sposób do-
stawy materiału mineralnego ze stromych zbo-

czy. Próbka osadu z dolnej części tego poziomu 

(głębokość 261–255 cm) została poddana dato-
waniu radiowęglowemu metodą scyntylacyjną. 

Uzyskany wynik 3260 ± 80 BP (MKL-2888), po 

kalibracji mieści się w przedziale 3570–3400 lat 

BP (przy prawdopodobieństwie 68,2%), co kore-
luje się ze środkową częścią okresu subboreal-

nego (Starkel i in. 2013). 

W kolejnym, trzecim, poziomie (głębokość 
210–150 cm) nadal występują wahania odczynu 

(od 5,0 do 5,8) i zawartości węglanu wapnia. 

Udziału substancji organicznej wzrasta i utrzymu-
je się na poziomie około 90%, dość stabilna jest 

także konduktywność osadu (średnio 55 mS). Tak 

znaczny spadek zawartości substancji mineral-

nych świadczy o drastycznym zmniejszeniu 
dostawy osadów mineralnych do środka torfowi-

ska, co prawdopodobnie wiąże się z ustabilizo-

waniem przez roślinność krawędzi i stoków za-
głębienia. W badanym profilu na głębokości 

180 cm można postawić granicę między silnie 

rozłożonym torfem, a torfem zielnym o średnim 
stopniu rozkładu z udziałem szczątków mchów. 
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Czwarty poziom obejmuje metrowy odcinek 

profilu (150–50 cm), zbudowany z torfu zielne-

go z dodatkiem elementów mszystych, a jego 

górna granica pokrywa się ze zmianą osadu. 
Widoczne jest ustabilizowanie wartości wszyst-

kich wskaźników fizykochemicznych, popiel-

ność osadu jest stosunkowo niska i wynosi gene-
ralnie poniżej 10%, odczyn spada do poziomu 

około 4,9, konduktywność jest niska, a zawar-

tość węglanów waha się między 1 a 2% (rys. 5).  
Wyraźna zmiana zaznacza się na głębokości 

50 cm, gdzie stwierdzono w profilu torf o bardzo 

silnym stopniu rozkładu. Laboratoryjnie wskaź-

niki ilustrują także zmianę konduktywności, 
wzrostu udziału materii mineralnej oraz odsetka 

węglanu wapnia. Odcinek rdzenia między głę-

bokością 50 a 25 cm ujęto więc w kolejny, piąty 
poziom.  

Stropowy odcinek, od głębokości 25 cm do 

powierzchni torfowiska określono jako poziom 
szósty. Badany osad zawiera rozłożoną materię 

organiczną, mającą postać murszu z dużym, 

przekraczającym nawet 75%, udziałem materii 

mineralnej. Wartość odczynu w tym poziomie 
znacznie się waha, podobnie jak konduktywność 

i udział węglanów. Poza całkowitym rozkładem 

materii torfowej, takie wartości wymienionych 
wskaźników świadczą o dużej zmienności para-

metrów siedliska, wywołanych zapewne gospo-

darczą działalnością w bezpośrednim otoczeniu 

zapadliska.   

Dyskusja i wnioski  

Zbiorniki bezodpływowe, w których gro-

madził się materiał organiczny i mineralny są 

bardzo ważnymi obiektami badań geologicznych 
i paleoekologicznych. Misy jezior oraz torfowi-

ska stanowią swoiste archiwum zdarzeń dla ich 

środowiska przyrodniczego oraz otaczającego je 

obszaru (Tobolski 2000). Analiza osadów zagłę-
bień krasowych okolic Paradyża poszerza infor-

macje na temat mokradeł regionu łódzkiego  

i przyczynia się do poznania rozwoju paleoge-
ograficznego analizowanego terenu. 

Wiek i rozwój zapadlisk uzależniony jest od 

klimatycznych uwarunkowań procesów kraso-
wych, a biogeniczne wypełnienie daje możli-

wość względnego określenia czasu ich aktywno-

ści. Szczepanek (1971) rozpoznał w okolicach 

Staszowa kilkadziesiąt form o zróżnicowanej 
powierzchni, od kilkunastu metrów kwadrato-

wych do kilku hektarów, o głębokości sięgającej 

kilkunastu metrów. Wiele z nich wypełnionych 

jest osadami jeziornymi i torfami. Zróżnicowany 

jest również wiek osadów, a więc czas powsta-

nia zagłębień. Udokumentowane zostały formy  

z wypełnieniem w spągu wieku allerödzkiego, 
ale również zagłębienia z osadami subborealny-

mi czy subatlantyckimi, co świadczy o aktywno-

ści zjawisk krasowych w późnym vistulianie  
i całym holocenie. Także w obszarze Polesia  

i Wyżyny Lubelskiej akumulacja osadów bioge-

nicznych w zagłębieniach krasowych rozpoczęła 
się w późnym vistulianie i trwała w holocenie,  

a w niektórych formach została zapoczątkowana 

w holocenie (Dobrowolski 2006; Dobrowolski  

i in. 2010). Nowak (1971, 1993) prezentuje mor-
fologię licznych zagłębień krasu reprodukowa-

nego, w których znajdują się zbiorniki wodne 

lub torfowiska. Nie wykonano jednak badań ich 
wypełnień, a to jak przyznaje Nowak (1993) nie 

pozwala mówić o wieku tych form krasowych na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W tej 
sytuacji znaczenie dla omawianego zagadnienia 

w tym regionie mają prace Kobojka (2004; Ko-

bojek, Nalej 2008), który udokumentował osady 

jeziorne o miąższości około 70 cm, a ich wiek 
dzięki ekspertyzie palinologicznej określony 

został na czasy historyczne. 

Badane wypełnienie misy torfowiska w Da-
leszewicach (DAL-1) pozwala przyjąć, że forma 

zapadliska po jego powstaniu, przez trudny do 

określenia czas, mogła funkcjonować jako za-

głębienie chłonne o stromych krawędziach  
i morfologii zbliżonej do obecnych zagłębień 

DAL-3 czy DAL-4. Seria mułkowa zalegająca 

pod torfami jest nieco drobniejsza niż spłukiwa-
ny do jego misy utwór mułkowy budujący bez-

pośrednie otoczenie formy. W analizowanym 

mułkowym wypełnieniu ponad 2% stanowią 
domieszki organiczne, podczas gdy w materiale 

źródłowym jest ich dziesięciokrotnie mniej. 

Świadczy to o spłukiwaniu do zagłębienia także 

materiału pochodzącego z poziomu akumulacyj-
nego gleby i szczątków roślin z bezpośredniego 

otoczenia. Względne uszczelnienie misy zagłę-

bienia stworzyło warunki do zabagnienia dna  
i wkroczenia roślinności torfotwórczej.  

Pierwszy, spągowy poziom wyróżniony  

w profilu osadów biogenicznych można utożsa-
miać z inicjalnym etapem rozwoju torfowiska. 

Niska wartość konduktywności, przy odczynie 

osadu zmierzającym do obojętnego mogą świad-

czyć o dużym udziale wód opadowych w zasila-
niu torfowiska, a wysoka wartość popielności 

wskazuje na dużą dostawę cząstek mineralnych, 

zapewne drogą spłukiwania materiału ze stro-
mych zboczy zapadliska. Tak znaczna dostawa 
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materiału mineralnego, nawet przy braku zasila-

nia gruntowego, uniemożliwia rozwój zbioro-

wisk typowych dla torfowiska wysokiego czy 

przejściowego. Wysoki stopień rozkładu wska-
zuje na niestabilne warunki wodne, a nawet 

okresowy deficyt wody. Chociaż datowaniu 

poddano próbkę z górnej części poziomu pierw-
szego, a nie z jego spągu (rys. 5), można jednak 

założyć szybkie tempo narastania osadów tego 

poziomu i zabagnienie misy lokować w okresie 
subborealnym. Takie określenie wieku początku 

wypełnienia biogenicznego nie może być jednak 

utożsamiane z wiekiem powstania badanej for-

my krasowej, ponieważ trudno wnioskować  
o czasie, jaki upłynął od tego zdarzenia do 

uszczelnienia i zatorfienia misy.  

Drugi etap rozwoju torfowiska cechował się 
zmiennością warunków siedliskowych, które 

mają odbicie w chwiejności wskaźników fizyko-

chemicznych (poziom II, rys. 5). Na podstawie 
zaobserwowanych zmian można wnioskować, że 

w pierwszej części tego etapu ważny był udział 

zasilania opadowego (lekko kwaśny odczyn – 

poniżej 5,5), przy zwiększaniu masy substancji 
organicznej do ok. 30–40%, ale nadal dużej do-

stawie materiału mineralnego, pochodzącego  

z modelowanych przez procesy stokowe krawę-
dzi zagłębienia. Procesy te prowadziły do zwięk-

szenia udziału zasilania topogenicznego, a roz-

wijająca się pokrywa roślinna powodowała spo-

wolnienie spływu wód opadowych do zagłębie-
nia. Znajduje to potwierdzenie w zobojętnieniu 

odczynu osadu (pH 5,5–6,0) oraz ustabilizowa-

niu przyrostu substancji organicznej (około 
45%). Obiekt był torfowiskiem niskim (Żurek 

1987; Tobolski 2000), zaś wysoki stopień roz-

kładu ma charakter pierwotny i wynika z wahań 
poziomu wody, powodujących przesuszanie 

powierzchniowej warstwy i rozkład torfu. 

Kolejne etapy rozwoju torfowiska w Dale-

szewicach wskazują na stabilizację warunków 
środowiska, a znaczne zwiększenie udziału ma-

terii organicznej świadczy o zwartej pokrywie 

roślinnej w zlewni bezpośredniej i na zboczach 
zagłębienia. Wskazane powyżej wartości para-

metrów, jak i zmiana stopnia rozkładu i rodzaju 

torfu (poziom III, rys. 5) wynikają zapewne ze 
zmiany cech siedliska (Tobolski 2000) i poja-

wienia się tendencji w kierunku torfowiska 

przejściowego, z lepszymi i stabilnymi warun-

kami wilgotnościowymi, pozwalajacymi na wy-
tworzenie metrowej warstwy torfu o stosunkowo 

jednorodnym charakterze (poziom IV, rys. 5). 

Warunki klimatyczne środkowej części okresu 
subatlantyckiego uznano za sprzyjające rozwo-

jowi torfowisk w Polsce (Starkel i in. 2013)  

i być może z tym okresem można utożsamiać 

powstanie omawianej warstwy torfu.  

Ostatnie etapy rozwoju torfowiska wiążą się 
ze zmianami litologii torfów i ich parametrów 

(poziom V i VI). Torf jest silnie rozłożony,  

a w poziomie przypowierzchniowym ma charak-
ter murszu. Zmienność właściwości fizykoche-

micznych jest tu bardzo duża, wiązać ją należy  

z działalnością człowieka, ponieważ najbliższe 
otoczenie torfowiska wykorzystywane jest od 

średniowiecza przez rolnictwo. Wylesianie ob-

szaru mogło doprowadzić do zwiększenia spły-

wu powierzchniowego i spowodować początko-
wo poprawę warunków wodnych, ale też umoż-

liwiło dostawę cząstek mineralnych i węglanu 

wapnia, co z pewnością zmodyfikowało trofię 
siedliska, wymuszając zmianę w kierunku tor-

fowiska niskiego (Tobolski 2000). Bardzo wy-

soki stopień rozkładu osadu uniemożliwia iden-
tyfikację szczątków roślinnych. Przypowierzch-

niowy poziom murszu jest efektem odwodnienia 

misy torfowiska, w celu zagospodarowania go 

jako pastwiska i terenu eksploatacji torfu. Duży 
udział materiału mineralnego świadczy o inten-

sywnym rolniczym wykorzystaniu bezpośred-

niego otoczenia torfowiska. 
Przedstawione wyniki badań jednego z tor-

fowisk okolic Paradyża oraz towarzyszących mu 

zagłębień, jak też analiza podobnych form i ich 

wypełnień z obszaru pogranicza pasa wyżyn  
i nizin polskich pozwalają wskazać kilka ogól-

niejszych wniosków: 

1. Analiza morfologii zagłębień oraz cechy 
osadów pobranych z wypełnień i ich najbliższe-

go otoczenia, jak i budowa geologiczna podłoża 

mezozoicznego, potwierdziły krasową genezę 
zagłębień okolic Paradyża, które należy uznać za 

przykłady form krasu reprodukowanego. 

2. Badane formy mają różne wypełnienie,  

w dwóch z nich udokumentowano torfy, ale 
tylko w jednym z zagłębień stan złoża pozwolił 

na uzyskanie rdzenia osadów biogenicznych. 

3. Właściwości fizykochemiczne torfu po-
branego z zagłębienia DAL-1 są zróżnicowane 

w profilu głębokościowym, co umożliwiło 

wskazanie kilku etapów rozwoju torfowiska:  
w początkowych kształtowało się siedlisko tor-

fowiska i modelowane były zbocza jego misy,  

w kolejnych torfowisko rozwijało się w zmien-

nych warunkach wilgotnościowych okresu sub-
borealnego i subatlantyckiego, w końcowych 

nastąpiło antropogeniczne przekształcenia oto-

czenia torfowiska i eksploatacja złoża. 
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4. Istnienie obok siebie zagłębień o różnej 

morfologii i wypełnieniu osadami, lub jego bra-

ku, wskazuje na prawdopodobieństwo różnego 

wieku powstawania zapadlisk, jak i możliwą 
współczesną aktywność krasową obszaru.  

5. Torfowiska w zagłębieniach krasu repro-

dukowanego stanowią rzadko dotąd analizowaną 
w regionie łódzkim grupę mis zagłębień akumu-

lacji osadów biogenicznych. Torfowisko w Da-

leszewicach jest obiektem młodym, neoholoceń-
skim. Dalsze badania podobnych torfowisk  

w okolicach Paradyża pozwolą na sformułowa-

nie szerszych wniosków o wieku zjawisk krasu 

reprodukowanego oraz sposobie wypełniania 
zapadlisk i dostarczą nowych danych dla rekon-

strukcji paleogeograficznych i paleoekologicz-

nych obszaru.  
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Summary 

The karst subsidence sinkholes are land-

forms that frequently appear in the upland parts 

of Poland, especially in the border zones be-

tween uplands and lowlands. Their genesis and 
the characteristics of their fillings have been 

discussed in publications such as: Różycki 

(1946), Nowak (1971, 1993), Kobojek (2004). 
Sinkholes develop as a result of the subsi-

daence of rock formations susceptible to karst 

processes covered with a continuous layer of 
sediments invulnerable to said processes, fre-

quently also characterised by poor permeability. 

The fact that the depressions oftentimes do not 

possess a permanent outflow makes their basins 
a perfect site for the functioning of water reser-

voirs or peatbogs.  

The vicinity of Paradyż in the northern part 
of the Opoczno Hills is located in an area where 

upper Jurassic limestone is covered by a 20 me-

tre layer of Pleistocene moraine till. Various 

formations ranging from fissures and corridors 
to karst funnels develop in the limestone, which 

has a limited resistance to dissolution by water. 

The most characteristic formation in the Paradyż 
region are subsidence sinkhole that may contain 

three types of filling (Figs 1, 2). These are min-

eral sediments, biogenic sediments, and water.  

Four depressions have been selected for  

a thorough analysis, two of them were dry, par-

tially filled with mineral matter, one was par-

tially occupied by a water reservoir and peat, and 
one with a peatbog, filled almost entirely by 

biogenic sediments (Figs 3, 4). 

The last of the selected depressions pro-
vided the source for the extraction of a peat core 

for laboratory study. The conducted lithological 

analysis of the sediments and their physico-
chemical properties from the core D-1 revealed  

a high diversity of these sediments. This points 

to an observation that the environmental condi-

tions of the development of the peat bog 
changed several times. The fluctuations of the 

studied parameters allowed to distinguish 6 lev-

els corresponding to the phases of the develop-
ment of the peatbog (Fig. 5). The first two levels 

represent the sediments with high non-organic 

material content but with a gradual increase of 
the organic part content for which the parameters 

suggested varied environmental conditions. 

These sediments were deposited in the Sub-

boreal period. The following two levels contain 
herbaceous peat with varied stages of decompo-

sition whose all assessed parameters suggest  

a higher environmental stability. Level V con-
tains highly decomposed peat with stable ash 

content and pH, similarly to the previous level, 

however with varied conductivity and CaCO3 

content. The final sub-surface level is character-
ised by a highly varied values of all study pa-

rameters and an increase in the non-organic mat-

ter content.  
The carried out work suggests that the 

documented depressions represent different 

stages of landform development and the depres-
sions with mineral matter in the bottom are 

likely young. The depressions with biogenic 

sediments are older and the properties of the peat 

documented in the DAL-1 object suggest the 
stabilisation of karst processes in its immediate 

proximity. 

 


