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GENEZA JEZIOR I TORFOWISK DORZECZA PRYPECI  
W ŚWIETLE POLSKICH BADAŃ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 

The genesis of lakes and mires situated in the Prypeć River basin  
in light of the Polish research dating from the interwar era 

SŁAWOMIR ŻUREK* 

Zarys treści. Badania torfowisk i jezior (kopalnych i współczesnych) prowadzone były na całym obszarze Polesia w ramach 
Biura Melioracji Polesia. Prace badawcze wykonane zostały przez grupę florystyczno-torfową kierowaną przez prof. Stani-
sława Kulczyńskiego z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Mapa torfowisk Polesia opracowana została dla po-
wierzchni 12 514 km², na której wykonano 2833 wierceń i 4357 opisów florystycznych. Zebrane materiały ukazują stratygra-
fię, wiek, roślinność, hydrologię i podział poleskich torfowisk, zgodnie z ich naturalnymi typami i rodzajami. Wymienione 
wyżej studia znalazły się w klasycznej 2-tomowej monografii Stanisława Kulczyńskiego „Torfowiska Polesia” publikowanej 
w 1939/1940 r. oraz w jej angielskiej wersji z 1949 r. Geneza jezior była przedmiotem badań geografów, głównie grupy 
warszawskiej, kierowanej przez prof. Stanisława Lencewicza z Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego. 

Słowa kluczowe: Polesie, badania torfowisk, geneza i hydrologia torfowisk, jeziora 
 

Abstract. A study of mires and lakes (fossil and contemporary) was conducted in the whole Polesie area, within a framework 
of the Polish Governement Bureau for Land Reclamation in Polesie. The research lasted for five and a half years and was 
operated by a peat-floristic group directed by professor Stanisław Kulczyński from the Jan Kazimierz University in Lvov. 
Map of the Polesie mires was drafted for 12 514 km², 2833 drillings were made, 4357 floristic survey were taken. The docu-
ments presents the stratigraphic of mires, their age, vegetation, hydrology and division of mires according to the natural types 
and genus. The above mentioned study resulted in a monograph of S. Kulczyński “Peat bogs of Polesie” published in Polish 
in 1939/1940 and in English in 1949. Genesis of lakes was also examined by geographers lead by prof. S. Lencewicz from 
the Józef Piłsudski University in Warsaw. 
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Wprowadzenie 

Polesie, kraina najrozleglejszych bagien Eu-
ropy, długo przed I wojną światową przyciągała 
uwagę badaczy. Podkreślano jej trójkątny kształt 
zwrócony wierzchołkiem na zachód (Brześć Li-
tewski), a podstawą oparty o Dniepr (Nałkowski 
1887). Od północy Polesie ograniczone jest Wy-
soczyznami Mińskimi, od południa grzędą Woły-
nia. Pierwszą regionalną charakterystykę Polesia 
zawdzięczamy Rehmanowi (1886, 1904), który 
omówił problem zabagnień i szatę roślinną. 
Szczegółowiej florą i formacjami roślinnymi Po-
lesia zajął się Paczoski (1900). Również Rosjanie, 
począwszy od Dokučajeva (1875, przedruk 1949) 
i Tanfil’eva (1895, przedruk 1953) pisali o jego 

bagnach i torfowiskach. Zwłaszcza Dokučajev, 
wybitny gleboznawca, analizując materiały pole-
skiej ekspedycji gen. Żylińskiego (1873-1874), 
stwierdził, że plany osuszenia bez danych geolo-
gicznych i meteorologicznych nie spełnią ocze-
kiwań. Badania takie przeprowadzone zostały 
dopiero w latach 20-tych i 30-tych XX w. na ob-
szarze polskiej części Polesia. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1919 r. powstał Polski Instytut 
Torfowy, który w krótkim okresie swej działalno-
ści (do 1921 r.) zarejestrował złoża torfu na ob-
szarze około 60 tys. ha. Prace te kontynuował 
Wydział Torfowy Państwowego Instytutu Geo-
logicznego pod kierunkiem M. Ptaszyckiego, 
który w latach 1921–1926 zorganizował 6 eks-
pedycji na Polesie. Posługując się arkuszami 
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map 1:100 000 badano miąższości torfu, ustala-

jąc, że w tym regionie występuje co najmniej 

750 tys. ha torfowisk (Ptaszycki 1927). Roz-

mieszczenie torfów na Polesiu na podstawie 
istniejących już źródeł pokazuje „Mapa bogactw 

kopalnych Rzeczpospolitej Polskiej” 1:750 000 

(Czarnocki 1931). 

Badania torfowisk 

w ramach Biura Melioracji Polesia 

Badania prowadzone w ramach Biura Melio-

racji Polesia pod kierunkiem prof. Stanisława 

Kulczyńskiego z Uniwersytetu Jana Kazimierza 

we Lwowie, miały znacznie poważniejszy zakres 
i rangę naukową. Biuro powstało w lutym 1928 r. 

przy Ministerstwie Robót Publicznych i kiero-

wane było przez inż. Józefa Próchnika, który 
zwrócił się do czołowych ośrodków akademic-

kich w kraju, głównie uniwersyteckich, o przy-

gotowanie naukowych podstaw melioracji Polesia 

(Żurek 1982). Utworzono szereg grup badaw-
czych: geologiczną (M. Limanowski, S. Pawłow-

ski, S. Lencewicz, S. Wołłosowicz), torfowo-

florystyczną (S. Kulczyński), ekologiczną (D. 
Szymkiewicz), gleboznawczą (T. Mieczyński)  

i hydrologiczną (R. Rosłoński). Badania polowe 

prowadzone na torfowiskach Polesia, w których 
obok Stanisława Kulczyńskiego brali udział m.in. 

Stanisław Tołpa, Włodzimierz Tymrakiewicz, 

Irena Dąbkowska i Rudolf Wilczek, trwały przez 

5 i pół roku, w ich wyniku scharakteryzowano 
12 514 km

2 
torfowisk, wykonując 2835 wierceń  

i 4357 zdjęć florystycznych. Powierzchnia torfo-

wisk Polesia równa się więc całkowitemu zator-
fieniu Polski współczesnej (Żurek 1987). Już  

w sierpniu i wrześniu 1928 roku dyrektor Biura, 

prof. D. Szymkiewicz, prof. S. Kulczyński i prof. 

J. Łopuszański objechali szereg naukowych stacji 
zajmujących się stacjonarnymi badaniami torfo-

wisk w Estonii, Finlandii i Szwecji (Próchnik 

1929). Jak pisze Kulczyński (1939) zetknięcie się 
ze świetną szkołą szwedzkich badaczy torfowisk 

w osobach R. Sernandera, L. von Posta, E.D. 

Rietza, H. Oswalda i C. Malmströma pozwoliło 
mu rozwiązać problem wysokich torfowisk Pole-

sia na podstawie wyników badań Skandynawów. 

Od 1929 roku zaczęła wychodzić nowa seria 

wydawnicza „Prace Biura Melioracji Polesia”. 
Przez kilka lat corocznie ukazywało się kilka 

zeszytów. W 1930 roku, jako z. 2 t. I, ukazała się 

praca Kulczyńskiego „Stratygrafja torfowisk Po-
lesia”, w której podsumował badania swej grupy 

z 1928 roku na 38 torfowiskach. Do publikacji 

dołączył aneks ze składem botanicznym, udoku-

mentowanym w 84 wierceniach, wraz z wyni-

kami analiz pyłkowych. Interpretację wiekową  

w każdym profilu, wykonanym przez swych 
współpracowników, opracował sam Kulczyński. 

Na wstępie omówił podział utworów na torfowi-

skach, rozpoczynając od gytii rzecznych (bez 
planktonu) i gytii jeziornych (z Pediastrum).  

W tych ostatnich zwrócił uwagę na kredy jezior-

ne. W torfowiskach potwierdził występowanie ni-
skich torfów olszynowych, szuwarowych, turzy-

cowych, turzycowo-mszystych, mszystych oraz 

torfów wysokich i przejściowych. Wyróżnił też 

sukcesje roślinne w obrębie torfów niskich oraz 
omówił zmiany klimatyczne w czasie tworzenia 

się torfów okresu subborealnego. Zauważył rów-

nież, że pojawianie się torfu wysokiego na niskim 
wywołane jest często przez pożary torfowisk.  

W stratygrafii torfowisk odkrył dwa poziomy pył-

kowe: górny bogaty w ślady drzew liściastych  
i dolny horyzont sosnowo-brzozowy. Poziom lasu 

mieszanego podzielił na część starszą bogatszą  

w leszczynę, lipę, wiąz i młodszą ze świerkiem. 

Kulczyński paralelizował las mieszany z optimum 
klimatycznym, a więc litoriną, a przyjmując po-

dział Blytta-Sernandera z okresem atlantyckim, 

subborealnym i subatlantyckim. Horyzont so-
snowo-brzozowy odpowiada okresowi boreal-

nemu i preborealnemu, ewentualnie i arktycz-

nemu. Jedynie w dwóch profilach opracowanych 

przez S. Tołpę, w Jaglewiczach i jeziorze Świę-
tym, pod lasem sosnowo-brzozowym pojawia się 

bogaty las mieszany z jodłą, który Kulczyński 

nazywa interglacjalnym, a który okazał się lasem 
z późnego glacjału (Wasylikowa 1964). W tych 

wstępnych przecież badaniach Kulczyński 

uchwycił zależność wieku torfowisk od rzeźby 
terenu. Zatorfienie i zabagnienie doliny Prypeci  

i jej dopływów odznacza się wiekiem młodoholo-

ceńskim, a zatorfienia przywododziałowe sięgają 

okresu staroholoceńskiego. Rzeźba wyraźnie 
koreluje z typem zatorfienia. Zatorfienia rzeczne 

wiążą się z torfami olszynowymi i szuwarowymi, 

turzycowo-mszyste i wysokie z torfowiskami 
pojeziorowymi. W starszym holocenie dokonało 

się wcięcie erozyjne Prypeci i stare jeziora do-

stały się w strefę wododziałową. Od okresu atlan-
tyckiego zaczęła się akumulacja gytii rzecznych  

i zatorfienie szerokich dolin rzecznych niskimi 

torfami. W tych warunkach procesy zatorfienia 

jezior na wododziałach są niezależne od wahań 
stanu wód rzecznych Prypeci i jej dopływów. 

W latach 1929–1931 grupa florystyczno-tor-

fowa pracowała w północnej i południowej części 
Polesia. Efektem były publikacje dotyczące kra-
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sowych torfowisk koło Różana (Tołpa 1932a), 

torfowiska wyżynnego Mak koło Antonówki 

(Tołpa 1932b), niskich i wyżynnych torfowisk 

koło Sarn, w rejonie torfowej stacji doświadczal-
nej (Tołpa 1933). Na stacji prowadzono szczegó-

łowe badania ekologiczne, głównie mikroklima-

tyczne (Szymkiewicz 1931). Tołpa w 1930 roku 
badał na południowej krawędzi Polesia torfowi-

ska w rejonie jeziora Świtaź (Tołpa 1935), a Ty-

mrakiewicz (1935) 24 torfowiska i jeziora kra-
sowe na południowym Polesiu i północnym Wo-

łyniu. Na jeziorze krasowym Moch II koło Ró-

żana Tołpa udokumentował w gytiach i torfach 

podgytiowych ciepłe wahnięcie klimatu przed 
ancylusem, które to materiały później reinterpre-

towała Wasylikowa (1964) i wiek tych osadów 

związała ze starszym dryasem, allerödem i młod-
szym dryasem. Torf wysoki w profilach przykryty 

był torfami przejściowymi i niskimi, co autor 

tłumaczył procesami krasowymi i zapadaniem się 
podłoża torfowisk. Torfowisko wysokie Mak, 

wypiętrzone na 75 cm, zbudowane z torfowco-

wego, silnie rozłożonego torfu (do 2,0 m), pod-

ścielone jest torfem niskim, gytią i iłem do głębo-
kości maksymalnie 4,5 m. Wiek dolnej części 

gytii odpowiada ancylusowi, wyższe warstwy 

litorinie. Płytszy, bo 1,5-metrowy profil z tego 
torfowiska badany był palinologicznie przez Trelę 

(1930), a jego wiek wiąże się z okresem subbore-

alnym i subatlantyckim. W okolicy Sarn (Tołpa 

1933) przekrój stratygraficzny biegnie przez duże 
torfowisko niskie Czemerne i dwie strefy wodo-

działowe po jego lewej i prawej stronie, gdzie  

w zagłębieniach między wydmami, na wypukłej 
powierzchni wód gruntowych (potwierdzone 

pomiarami niwelacyjnymi) leży 10 torfowisk 

wysokich. Tam, gdzie dno zagłębienia znajdo-
wało się powyżej poziomu wód gruntowych, 

zabagnienie nie tworzyło się. Miąższość niskiego 

torfowiska w dolinie rzeczki Czemernej (dopływ 

Słuczy) sięgała 5,5 m, a wiek dolnej części silnie 
rozłożonego torfu wchodził w ancylus. Profile 

brzeżne torfowisk wysokich sięgające do 4,75 m 

tworzyły się w tym samym okresie co torfowisko 
niskie, czyli w ancylusie i litorynie. Akumulacja 

torfu wysokiego w tych profilach rozpoczęła się 

dopiero w okresie litoryny. Starsze ancylusowe 
osady wysokich torfowisk to gytie i torfy turzy-

cowo-mszyste. Badania Tołpy (1935) nad brze-

gami jezior południowo-zachodniego Polesia 

wykazały, że w zatorfionych dolinach odpływo-
wych akumulują się torfy niskie (jezioro Płotycz, 

Staw, Sumin), a na wododziałach, między wy-

dmami – torfy wysokie (jezioro Piaseczno, 
Ostrowskie, pod Brunetówką). O rodzaju torfów 

decyduje ich chronologia. Nawet mały przepływ 

powoduje zabagnienie o charakterze eutroficz-

nym, a nieruchomość wód międzyrzecza – rozwój 

zabagnień ombrogenicznych. Torfowiska niskie 
w jeziorze Płotycz pod Szackiem oraz wysokie  

w strefie brzegowej jeziora Ostrowskiego sięgają 

późnego glacjału (starszy dryas, alleröd i młodszy 
dryas według Wasylikowej 1964). Obecność 

kredy w jeziorach południowego Polesia spowo-

dowała, że Tołpa (1935) wyraził pogląd o aktyw-
nych procesach krasowych i typach torfu aku-

mulowanego w warunkach zapadania podłoża. 

Tymrakiewicz (1935) opisał sukcesje torfowe na 

wapiennych i detrytusowych gytiach jeziornych. 
Były to, położone głównie w lejach krasowych, 

mechowiskowe serie eutroficzne oraz serie torfo-

wisk przejściowych i wysokich. Szereg torfów 
mszystych leżących pod gytią, jest według tego 

autora dowodem na zjawisko zapadania się pod-

łoża, wskutek działania procesów krasowych. 
Analizy pyłkowe wykonane w każdym wierceniu 

pozwoliły wyróżnić od dołu: I – starszy poziom 

lasu mieszanego, II – poziom sosnowo-brzozowy, 

III – poziom młodszego lasu mieszanego, IV – 
poziom lasu mieszanego z grabem, bukiem i jo-

dłą. Najstarszy poziom gytiowy, dolna część po-

ziomu sosnowo-brzozowego została później re-
interpretowana przez Wasylikową (1964) i zali-

czona do starszego dryasu, allerödu i młodszego 

dryasu (jezioro Broniec, Klimowskie, Dimeno, 

Mszano, Gniłe i Słucz). 
Na Polesiu północnym w latach 1930–1931 

badania prowadziła Irena Dąbkowska z Zakładu 

Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu 
Warszawskiego. Opracowała torfowiska dolinne 

Łani z 17 analizami pyłkowymi (Dąbkowska 

1932) oraz jeziorne i dolinne torfowiska źródeł 
Szczary (Dąbkowska 1934). Jezioro Kołdyczew-

skie, z którego wypływa Szczara otoczone jest 

torfowiskiem o miąższości 9,2 m (wiercenie I)  

i 6,5 m (w III). W wierceniu III od 4,75 m do spą-
gu zalegają gytie późnoglacjalne, powiązane przez 

Wasylikową (1964) z młodszym dryasem, alle- 

rödem i starszym dryasem. 
Swoją fascynację przyrodą Polesia Stanisław 

Tołpa w 1936 roku przelał na papier, pisząc o wę-

drówkach w trakcie 4-letnich badań torfowisk.  
W każdym z rozdziałów zajął się innym obszarem: 

od krasowych jezior i torfowisk w rejonie Włoda-

wy, poprzez bagno Dziki Nikor w Puszczy Biało-

wieskiej do rozległych i prawie nieprzebytych 
bagien w rejonie Horynia, Lwy i Stwigi w połu-

dniowo-wschodniej części Polesia, typowanych 

przez Szafera (1933) na Poleski Park Natury.  
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Po zakończeniu badań terenowych Kulczyński 

(1933) wykreślił wstępną mapę torfowisk Polesia 

w podziale na 3 typy: niskie, przejściowe i wysokie 

(wyżynne). Uproszczoną mapę z torfowiskami 
niskimi i wysokimi przedstawił również Tołpa 

(1936) we wspomnianej publikacji o Polesiu (rys. 

1). Stanisław Kulczyński następnych kilka lat po-
święcił na opracowanie biologii, klasyfikacji  

i genezie, geologicznemu rozwojowi oraz hydrolo-

gii torfowisk. Wszystkie zagadnienia dotyczące 
torfowisk wysokich i przejściowych opublikował 

w pierwszym tomie monumentalnego dzieła „Tor-

fowiska Polesia” (Kulczyński 1939), a torfowisk 

niskich w tomie drugim (1940). Po wojnie Kul-
czyński (1949) opublikował swoje dzieło w języku 

angielskim, które cytowane jest m.in. we współ-

czesnym angielskim podręczniku dotyczącym 
badań torfowisk, obejmującym przekrój literatury 

światowej (Chairman 2002). Z publikacji Kulczyń-

skiego wynika, że o rodzaju torfowisk decyduje 
ruch wody. Torfowiska, które mają przepływ zaw-

sze przybierają formę torfowisk niskich, a te  

w których woda jest nieruchoma, mają charakter 

torfowisk wysokich. Przemiana torfowiska ni-
skiego w wysokie zachodzi tylko w wyniku zaniku 

przepływu. Ruch wody jest czynnikiem ważniej-

szym niż żyzność podłoża. Torfowiska niskie zaj-
mują zawsze położenia niższe i zalegają w dnach 

dolin lub na stokach, na których istnieje przepływ 

wody. Torfowiska wysokie zalegają na międzyrze-

czach i wododziałach, od najwyższego do najniż-

szego rzędu, jak np. torfowisko Augstumale na 
międzyrzeczu objętym ramionami rzecznymi  

w delcie Niemna (Weber 1902). Jak wykazały 

badania Tołpy, prowadzone koło Sarn, w torfowi-
skach wysokich poziom wód gruntowych waha się 

w pionie i zależy jedynie od opadów oraz parowa-

nia. Torfowiska niskie posiadają zawsze spadek 
zgodny z biegiem cieku lub rzeki. Na przepusz-

czalnym międzyrzeczu wody gruntowe torfowisk 

wysokich tworzą regularną linię wypukłą, a zagłę-

bienia, których dno leży wyżej, nie ulegają zaba-
gnieniu. Na jeziorach przepływowych tworzą się 

torfowiska niskie, a jeziora bezodpływowe zara-

stają torfowiskami przejściowym i wysokimi. 
Akumulacja torfu na torfowiskach niskich zacho-

dzi na skutek spiętrzania zwierciadła wód torfo-

wych przez roślinność torfowiska i trwa do całko-
witego wypełnienia zagłębienia. Proces narastania 

torfu może nastąpić przy udziale jednego zbioro-

wiska roślinnego, np. turzycowo-mszystego lub 

turzycowego. Zmiana torfowiska niskiego w przej-
ściowe dokonuje się na skutek zaniku przepływu, 

np. poprzez kaptaż górnej części dorzecza. Torfo-

wisko niskie przechodzi wówczas z osi doliny na 
wyższą terasę lub w strefę wododziału. 

 

 

Rys. 1. Polesie. Mapa typów torfowych (Tołpa 1936, nieco zmienione) 

1 – mady rzeczne, 2 – torfowiska nizinne, 3 – nieużytki torfowe (torfowiska wyżynne),  
4 – wody powierzchniowe (objaśnienia wg oryginału) 

Polesie. Map of peat types (Tołpa 1936, changed) 

1– silt, 2 – fens, 3 – raised bogs, 4 – flood waters 
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Wśród torfowisk wysokich Polesia dominują 

torfowiska kontynentalne o płaskiej powierzchni, 

zalesione sosną. Znacznie rzadziej występują 

torfowiska wysokie bałtyckie o bezleśnej kopule 
z kępami Sph. fuscum w centrum i Sph. medium 

na pobrzeżach zalesionych sosną, np. torfowisko 

Moch, Zielony Bagon, Podmosze, Babimoch, 
Moroczno. Wzrost torfowisk bałtyckich odbywa 

się drogą regeneracji soczewkowej (według Ser-

nandera i Posta – por. Kulczyński 1939), a me-
chanizm ich rozwoju polega na zamianie po-

wierzchni zakępionej Sph. fuscum na powierzch-

nię płaską dolinkowego Sph. cuspidatum w miarę 

wznoszenia się poziomu wody gruntowej.  
W torfowisku tego typu warstwy torfu kępowego 

przeplatają się z warstwami torfu dolinkowego. 

Bardzo interesujący jest wywód Kulczyńskiego 
przeprowadzony na podstawie licznych analiz 

pyłkowych, z którego wynika, że okres subbore-

alny nie był suchy, można mówić raczej o jego 
nieznacznym ochłodzeniu oraz zwilgotnieniu 

(wzrost udziału świerka). Torfowiska wysokie 

kontynentalne narastają na skutek akumulacji 

torfu i podnoszenia się poziomu wód w torfowi-
skach niskich w otaczających dolinach. Spiętrza-

nie wód gruntowych na międzyrzeczach powo-

duje akumulację torfu wysokiego (rys. 2). 

Kulczyński rozpoczynając prace na Polesiu 

nie miał teorii pozwalającej na dokonanie klasyfi-
kacji torfowisk przejściowych i niskich (oprócz 

teorii Webera zlądowienia swobodnej po-

wierzchni wodnej). Wśród torfowisk niskich wy-
różnił olchowe, brzozowe, olchowo-brzozowe, 

łozowe i wierzbowo-brzozowe, a wśród bezle-

śnych szuwarowe i mechowiskowe (darniowe). 
Przy podziale torfowisk na rodzaje posłużył się 

metodą analizy różniczkowej Czekanowskiego, 

która pozwoliła ustalić gatunki charakterystyczne 

dla torfowisk wysokich, przejściowych i niskich. 
Opisując niskie torfowiska leśne, stwierdził, że 

zespół olchowy posiada znikome możliwości 

torfotwórcze (Kulczyński 1940). Przypisywał mu 
raczej rolę rozkładczą. Twierdził, że rzekome 

torfy olchowe są torfami szuwarowymi, wtórnie 

nasyconymi drewnem. Zaproponował podział 
torfowisk dolin rzecznych na torfowiska zalewane 

szuwarowe immersyjne (Magnocariceta) i torfo-

wiska turzycowo-mszyste emersyjne (Parvocari-

ceta), odżywiane jedynie wodami gruntowymi 
(rys. 3).  

 

 

Rys. 2. Hydrologiczny mechanizm przyrostu torfowisk wysokich 

schemat ilustruje przyrost  kontynentalnych torfowisk wysokich pod wpływem procesów zatorfienia w dolinach; A – torfo-
wiska niskie, położone w dolinach, B – torfowiska wysokie w międzyrzeczach; 1 – torf niski, 2 – świeży przyrost torfu ni-

skiego, 3– torf wysoki, 4 – świeży przyrost torfu wysokiego, a-----a zwierciadło wody gruntowej w międzyrzeczu (Kul-
czyński 1939) 

Hydrological mechanism of the growth of continental bogs 

the diagram describes the growth of continental raised bogs through the accumulation of peat in valleys; A – fen peatlands in 
valleys, B – raised bogs in interfluves; 1 – fen peat, 2 – fresh increase in fen peat, 3 – raised bog peat, 4 – fresh increase in 

raised bog peat, a-----a watertable of groundwater in the interfluve (Kulczyński 1939) 
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Rys. 3. Schemat zespołu immersyjnego i emersyjnego oraz zachowanie się tych zespołów  

pod wpływem wahań poziomu wody 

A1 – zespół immersyjny przy niskim stanie wody, A2 – zespół immersyjny przy wysokim stanie wody, B1 – zespół emersyjny 
przy niskim stanie wody, B2 – zespół emersyjny przy wysokim stanie wody, w – poziom wody (Kulczyński 1940) 

Diagram of the immersive and emersive complex and their behaviour  

in response to fluctuations in the water level 

A1 – immersive complex at low water level and A2 – immersive complex at high water level, B1 – emersive complex  
at low water level and B2 – emersive complex at high water level, w – the water level (Kulczyński 1940) 

 

Swe wielkie dzieło Kulczyński zamknął roz-
działem o systemie hydrologicznym Polesia (wo-

dy gruntowe nieruchome na wododziałach, ru-

chliwe wody gruntowe i ruchliwe wody po-
wierzchniowe rzek) oraz rozdziałem o zabagnie-

niu tego regionu (stosunek do dolin glacjalnych  

i główne kierunki zatorfień). W zakończeniu opi-
sał mapę torfowisk Polesia w skali 1:100 000,  

z której wynikało, że torfowiska niskie zajmują 

powierzchnię 9048 km
2
, przejściowe 2593 km

2
,  

a wysokie 868 km
2
.  

Genezą jezior Polesia zajmowano się rów-

nież przy okazji badań geologicznych. Poleski 

Komitet Geologiczny zorganizowany został  
w maju 1928 r. W jego skład wchodziły 4 grupy 

badawcze: S. Lencewicza z Uniwersytetu War-

szawskiego (M. Pruszyński, E. Rühle, J. Kon-

dracki, Z. Zwierz), M. Limanowskiego z Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wilnie, S. Pawłow-

skiego z Uniwersytetu Poznańskiego (B. Kry-

gowski, J. Czekalski, R. Galon, J. Gołąb, A. Ma-
licki) i S. Wołłosowicza z Państwowego Instytutu 

Geologicznego. Jeziorami zajmowała się grupa 

warszawska Lencewicza (w mniejszym zakresie 
grupa poznańska – Krygowski 1933). Na między-

rzeczu Bugu i Prypeci zbadano 119 jezior (Len-

cewicz 1931) i uznano, że większość z nich ma 

pochodzenie krasowe. Podobną genezę wykazał 
Rühle (1934) dla jezior zachodniej części Polesia 

Wołyńskiego. Badania zespołowe jeziora Świtaź 

w 1929 r., największego (27,5 km
2
) i najgłęb-

szego (58,4 m) na Polesiu, kontynuowane w 1930 

przez E. Rühlego zakończyły się monografią je-

ziora (1961). Dziesięć dużych jezior północnego 
Polesia scharakteryzował Lencewicz (1937). 

Część jezior leżących wśród rozległych bagien,  

a nazywanych torfowymi, ma prawdopodobnie 

inne pochodzenie. Niewykluczone, że zasilane są 
również artezyjskimi wodami gruntowymi z głęb-

szego podłoża kredowego. 

Badania poleskie, zwłaszcza geologiczne, 
były prezentowane szerszej społeczności bada-

czy czwartorzędu w czasie wycieczki zorgani-

zowanej przez prof. S. Lencewicza i S. Pawłow-

skiego (1934) podczas IV Międzynarodowego 
Kongresu Unii Geograficznej. 

Znaczenie badań torfowisk Polesia 

dla późniejszych prac badawczych 

Badania przeprowadzone na Polesiu w dwu-

dziestoleciu międzywojennym nie zostały wyko-
rzystane zgodnie z zakładanymi planami zago-
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spodarowania obszaru. Szeroki wachlarz wyni-

ków i publikacji wykorzystany został w powo-

jennych pracach badaczy ukraińskich (Zierov, 

Artûšenko 1961, Bradis i in. 1973). Dorobek 
naukowy Biura Melioracji Polesia stał się jednak 

bazą metodyczną i naukowa dla wielu polskich 

prac badawczych. 
Wnioski płynące z prac Kulczyńskiego były 

w drugiej połowie XX wieku inspiracją dla wie-

lu badań na torfowiskach, np.: mechanizm rege-
neracji soczewkowej na torfowiskach wysokich. 

Zarówno szczegółowo przebadane torfowisko 

Wieliszewo na Pomorzu (Pacowski 1967), jak  

i torfowiska wysokie w Bieszczadach (Marek, 
Pałczyński 1962) akumulują torf w sposób po-

kładowo-przemienny tj. rozwijają się grube war-

stwy torfu kępowego Sph. fuscum, lub mszarno-
wełniankowego, z ewentualną małą warstewką 

torfu dolinkowego w spągu. Na konferencji dla 

badaczy torfowisk w 1968 r. na Pomorzu Za-
chodnim prof. M. Jasnowski przedstawił wyniki 

badań szczątków torfowców z 5-metrowego 

profilu jednego z bałtyckich torfowisk wysokich, 

które nie potwierdziły śladów regeneracji so-
czewkowej

1
. W Polsce nie znaleziono nigdzie 

torfowiska wysokiego, bałtyckiego rozwija-

jącego się w ten sposób. Tezę Kulczyńskiego 
(1940) o znikomych możliwościach torfo-

twórczych zespołu olchowego zweryfikował 

Marek (1965) i udowodnił, że zbiorowisko ol-

szynowe może w sprzyjających warunkach hy-
drologicznych akumulować torfy olchowe nawet 

do 8 m miąższości. Do dziś pozostaje aktualny 

podział torfowisk dolin rzecznych na torfowiska 
zalewane szuwarowe – immersyjne (Magnocari-

ceta) i torfowiska turzycowo-mszyste – emer-

syjne (Parvocariceta), odżywiane jedynie wo-
dami gruntowymi. Po wojnie utrwaliły ten po-

dział wszechstronne badania stratygraficzne 

torfowisk Oświta (1973, 1991) w dolinie dolnej  

i górnej Biebrzy. Torfowiska immersyjne (szu-
warowe) są torfowiskami o małej sile retencji 

(długotrwałe minima stanów wód), a emersyjne 

(turzycowo-mszyste) o dużej sile retencji (nad-
miernie i trwale podtopione). Wniosek Lencewi-

cza (1937) o zasilaniu bagien artezyjskimi wo-

dami gruntowymi z głębszego podłoża mezozo-
icznego znalazł odbicie przy interpretacji pocho-

dzenia nietypowego, okrągłego, stuhektarowego 

jeziora Maliszewskiego, o głębokości od 0,5 do 

1 m, które otoczone jest rozległym torfowiskiem 
Wizna (10 tys. ha) ma osady gytii sięgające 

                                                        
1 Wielka szkoda, że materiał ten nie został opubli-

kowany (przypis autora). 

22,5 m (Żurek, Więckowski 1972). Geneza tego 

zbiornika wiąże się z procesami krasowymi i/lub 

termokrasowymi.  

Pochodzeniem jezior obszaru Polesia zajął 
się w ostatnim dwudziestoleciu Dobrowolski 

(2006), szczegółowo analizując hipotezę kra-

sową (Wilgat 1994), jak i termokrasową (Wojta-
nowicz 1994) w odniesieniu do jezior Polesia 

Zachodniego. 

Zebrane w niniejszym artykule prace człon-
ków zespołów badawczych Polesia są cytowane 

również we współczesnym piśmiennictwie  

z zakresu torfoznawstwa i badań mokradeł, 

zwłaszcza publikacje Kulczyńskiego. Krótkie 
streszczenie dotyczące badań na Polesiu opubli-

kowano ostatnio w Studia Limnologica et Tel-

matologica (Tobolski, Żurek 2012). 
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Summary 

The biggest Polesie swamp basin in Europe, 
in the catchment area of the Pripyat River, was 

first examined as early as in the 19th century. 

(Rehman, Paczoski, Tanfiliew). In the interwar 

period, as part of the framework of the Polish 
Government Bureau for Land Reclamation in 

Polesie, extensive research of the peatland was 

carried out by Professor S. Kulczyński and asso-
ciates (Tołpa, Tymrakiewicz, Dąbkowska, 

Wilczek) of the University of Jan Kazimierz in 

Lvov. Throughout the period of five and a half 
years, 2833 drillings and 4357 floristic surveys 

were performed. They provided the basis for  

a map of the mires in Polesie (9048 km
2
 of fen 

peatlands, 2598 km
2
 of transition bog, and 868 

km
2
 of raised bog ones) as well as a number of 

publications crowned with the two-volume com-

position by S. Kulczyński – “The Peat Bogs of 
Polesie” (“Torfowiska Polesia”) published in 

1939/1940, followed by its English version in 

1949. It discussed the vegetation, biology, hy-
drology, and the division of the peat bogs in 

Polsesie according to their natural types and 

genuses. The first work of S. Kulczyński ap-

peared in 1930. It was the “Stratigraphy of the 
Peat Bogs of Polesie”, in which, based on 84 

pollen analyses, he established the age of the 

bogs in relation to the land relief. The shallow 
alder-reed peat covers of the Pripyat and its 

tributaries are dated at the Early Holocene (since 

the Atlantic Period) while the sedge-moss peat 

covers of the watershed zones and the peat under 

gyttjas date back to the Late Glacial and Late 

Holocene. Kulczyński also stated that the Subbo-
real was not a dry period but a cool and humid 

one. The studies of Tołpa and Tymrakiewicz in 

the southern part of Polesie revealed evidence of 
karst processes in peatlands and lakes in the 

form of collapsing substratum and accumulation 

of gyttjas on moss peats.  
The most important achievement of the 

studies conducted in Polesie is the natural differ-

entiation of the peat bogs on the basis of their 

hydrology. The peat bogs where through-flow of 
water is present are always fen peatlands that 

occupy the bottoms of valleys or cover slopes. 

Peatlands connected with still water with vertical 
fluctuations are raised bogs occupying water-

sheds and waterlogged areas. The transformation 

of a fen peatland into a transitional or a raised 
bog one is eventuated by the veering of water 

flow (e.g. stream capture). Continental raised 

bogs with flat surface grow as a result of peat 

accumulation in the peatlands of surrounding 
valleys. The banking up of groundwater in wa-

tersheds leads to the accumulation of in raised 

bogs. The hypothesis on the growth of peat cu-
polas through lenticular regeneration (alternating 

layers of bog ridges-hollows Sphagnum peat). 

The division within fen peatlands into flooded 

(immersive) and sedge-moss supplied only by 
groundwater (emersive) remains valid to this 

day. 

The origin of the contemporary lakes was 
approached mainly as part of the geological 

studies. The Warsaw group led by Professor S. 

Lencewicz surveyed the lakes in the interfluve of 
the Bug and Pripyat as well as in the Wołyń 

Polesie. A large majority of them is karst in ori-

gin. 

 

 


