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CECHY DENUDACJI W REGIONIE ŁÓDZKIM W PÓŹNYM VISTULIANIE 

W ŚWIETLE CHEMICZNYCH BADAŃ OSADÓW TORFOWISKOWYCH 

ZARYS TREŚCI 

Przedstawiono charakterystykę geochemiczną wybranych torfowisk regionu łódzkiego (Ługi, Podwódka i Rąbień). Celem 

pracy jest określenie typów i natężenia denudacji w zlewni badanych zbiorników w późnym vistulianie. Miąższość udoku-

mentowanych osadów biogenicznych wynosiła: 2,66 m (profil R-3), 3,0 m (profil Ł-1) oraz 4,75 m (profil P-1). Badania 

geochemiczne obejmowały oznaczenie podstawowych składników tych osadów, tj. materię organiczną, węglan wapnia, 

krzemionkę terygeniczną i biogeniczną. Metodą spektrometrii absorpcji atomowej oznaczono pierwiastki pomocne w rekon-

strukcji paleograficznej: Na, K, Ca, Mg i Zn. W analizie przemian typów denudacji zlewni, jakie panowały podczas depozy-

cji osadów, wykorzystano wskaźniki geochemiczne odzwierciedlające najważniejsze zmiany w proporcjach oznaczonych 

elementów.  

Słowa kluczowe: torfowisko, osady biogeniczne, geochemia, denudacja, Polska Środkowa 

WPROWADZENIE 

Analiza składu chemicznego stanowi jedną  

z podstawowych metod badań osadów bioge-

nicznych deponowanych w jeziorach i torfowi-

skach (Borówka  2007; Okupny 2013). Zda-

niem licznych badaczy (m.in.: Gołębiewski  

1981; Borówka  1992) chemizm osadów jezior-

nych i torfowych stanowi „naturalne archiwum” 

(określenie za Tobolskim 2000), pozwalające 

na ocenę względnych i bezwzględnych zmian 

rozmiarów denudacji mechanicznej i chemicznej 

na obszarze zlewni zbiorników akumulacji bio-

genicznej. Rozmiary tych procesów zależą przede 

wszystkim od zmian pokrywy roślinnej i użytko-

wania ziemi w otoczeniu zbiornika oraz wpływają 

na tempo sedymentacji osadów jeziornych i tor-

fowych (Borówka  2007). Podkreślane jest, że  

w celu uzyskania pełnego obrazu zmian środowi-

ska przyrodniczego w przeszłości, badania składu 

chemicznego osadów biogenicznych powinny być 

prowadzone w powiązaniu z innymi analizami  

z zakresu paleogeografii (Forysiak 2012). 

 

Względne zmiany poszczególnych typów de-

nudacji rekonstruowane są na podstawie po-

pielności osadów (zawartości materii mineralnej 

i węglanu wapnia), koncentracji elementów litofil-

nych (np.: K, Mg) oraz relacji pomiędzy wybra-

nymi składnikami litogeochemicznymi. Według 

Borówki  (1992) potas oraz magnez, w przeci-

wieństwie do sodu czy wapnia, są pierwiastkami 

silniej sorbowanymi przez minerały ilaste, koloidy 

wietrzeniowe i glebowe. Z kolei sód i wapń to 

przykłady substancji znacznie łatwiej migrujących 

w roztworach wodnych. Z tych względów przewa-

ga koncentracji sodu nad potasem i wapnia nad 

magnezem w utworach organogenicznych infor-

muje o dominacji procesów ługowania chemiczne-

go zlewni. Z kolei przewaga potasu nad sodem  

i magnezu nad wapniem stanowi wskaźnik domi-

nacji mechanicznego niszczenia powierzchni ziemi 

w zlewni danego zbiornika. Użyte w tekście termi-

ny denudacji mechanicznej i chemicznej zostały 

zastosowane po raz pierwszy przez Davisa  

i Corbela (za Puliną  1974). Prezentowane ba-
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dania wpisują się w określone przez Dylika  

(1958) ramy geomorfologii dynamicznej, której 

głównym zadaniem jest zrozumienie mechaniki 

procesów, warunków ich działania i charakteru 

przebiegu zjawisk w zależności od warunków 

środowiska, zmiennych zarówno w czasie, jak  

i w przestrzeni.  

KRYTERIUM WYBORU STANOWISK BADAWCZYCH  

ORAZ METODYKA BADAWCZA 

Analiza map tematycznych (arkusze Szczegó-

łowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000  

i Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000) oraz 

literatury z zakresu genezy i rozwoju mis torfowisk 

w regionie łódzkim (Forysiak 2012) pozwoliła 

na wytypowanie do szczegółowych badań litoge-

ochemicznych trzech torfowisk: Ługi, Podwódka, 

Rąbień. Ekosystemy te reprezentują odmienny typ 

genetyczny torfowisk w klasyfikacji Tobolskie-

go (2005). Mokradła w Ługach i Rąbieniu to 

przykłady torfowisk limnogenicznych, czyli po-

wstałych w rezultacie zlądowienia zbiorników 

wodnych. Dowodami świadczącym o zarastaniu 

roślinnością torfotwórczą sedymentacyjnie wy-

płacanych jezior jest zaleganie w spągu zbiorników 

osadów jeziornych, tj. gytii detrytusowo-wapiennej 

i wapiennej (profil Ł-1) oraz gytii ilastej i drobno-

detrytusowej (profil R-3). Z kolei brak w spągu 

profilu P-1 osadów jeziornych stanowi podstawę 

do zaliczenia mokradła w Podwódce do torfowisk 

paludyfikacyjnych, czyli powstałych w wyniku 

zabagnienia podłoża mineralnego. Według To-

bolskiego (2005) przyczyną odkładania się torfu 

bezpośrednio na podłożu mineralnym jest nad-

wyżka bilansu wodnego, spowodowana nadmier-

nym zasilaniem wodami podziemnymi, rzadziej 

powierzchniowymi. Lokalizację stanowisk badaw-

czych na tle sieci rzecznej środkowej Polski uka-

zano na rysunku 1, zaś podstawową charak-

terystykę zestawiono w tabeli 1.  

Podjęte w 2009 r. prace terenowe polegały na 

kartowaniu geologicznym wybranych torfowisk 

zgodnie z wytycznymi Miotk-Szpiganowicz 

(2005) i Rutkowskiego  (2007). W wyniku 

kartowania, które objęło kilkaset sondowań geolo-

gicznych za pomocą szpilki i laski holenderskiej, 

określono przestrzenny zasięg badanych torfowisk, 

zgodnie z wytycznymi Tobolskiego (2000), 

oraz zlokalizowano miejsca do poboru trzech 

rdzeni osadów biogenicznych o nienaruszonej 

strukturze za pomocą próbnika Instorf (świdra 

torfowego). Postępowano zgodnie z kryterium 

geologicznym Tobolskiego (2005), który przy-

jął, że zasadniczą właściwością zbiorników aku-

mulacji biogenicznej jest gromadzenie osadów, 

przy czym miąższość odłożonej warstwy torfu 

osiąga co najmniej 30 cm. Z porównania najważ-

niejszych diagnostycznych różnic pomiędzy bio-

geniczną sedymentacją i sedentacją, dokonanego 

przez Autora wynika, że gytie należą do grupy 

osadów limnicznych, które powstają przez nagro-

madzenie organicznych i mineralnych składników 

z zawiesiny w toni wodnej. Materia skałotwórcza 

jest więc allochtoniczna, obca dla powstającego 

osadu, w przeciwieństwie do torfów, powstałych  

w wyniku narastania autochtonicznej materii orga-

nicznej. 

W laboratorium Katedry Badań Czwarto-

rzędu (od 1 października 2012 r. Katedry Geo-

morfologii i Paleogeografii) oraz w Pracowni 

Geologii Wydziału Nauk Geograficznych Uni-

wersytetu Łódzkiego dokonano podziału pobra-

nych rdzeni na odcinki o długości od 1 cm (przy 

dużym zróżnicowaniu litologicznym osadów) do  

5 cm (przy jednorodnym typie osadu). Pobrano  

z nich 393 próbek osadów biogenicznych (153 ze 

stanowiska Ługi, 96 ze stanowiska Podwódka  

i 144 ze stanowiska Rąbień). Oznaczono podsta-

wowe składniki osadów biogenicznych, zgodnie  

z procedurami Tobolskiego (2000) oraz My-

ślińskiej  (2001) tj. materii organicznej (metoda 

strat prażenia w piecu muflowym w temperaturze 

550 °C), węglanu wapnia (metoda objętościowa 

przy pomocy aparatu Scheiblera), krzemionkę 

terygeniczną i biogeniczną – opal (rozpuszczanie 

próbki w kwasie solnym i wodorotlenku potasu). 

W Laboratorium Geochemicznym Wydział Nauk 

o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowa-

dzono szczegółową analizę chemiczną dla 190 

próbek osadów biogenicznych. Pozbawiony mate-

rii organicznej popiół po prażeniu w temperaturze 

550 °C był roztwarzany na mokro w mikrofalo-

wym mineralizatorze Speedwave firmy Berghof, 

przy użyciu stężonego kwasu azotowego, 10% 

kwasu solnego oraz perhydrolu. W uzyskanym 

roztworze, metodą spektrometrii absorpcji ato-

mowej (AAS Solaar 969 firmy Unicam), ozna-

czono pierwiastki o wymowie paleogeograficznej: 

Na, K, Ca, Mg i Zn. Analiza statystyczna wyników 

składu chemicznego polegała na obliczeniu za 

pomocą programu PAST (Hammer i in. 2001) 

kilku wskaźników typu i względnej intensywności 
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procesów denudacyjnych (Na/K, Ca/Mg, Na + K + 

Mg/Ca) oraz zastosowaniu hierarchicznej analizy 

skupień w celu wyróżnienia poziomów geoche-

micznych. W artykule przedstawiono wstępne 

wyniki analizy geochemicznej. W przyszłości 

planowane jest opublikowanie wszystkich specjali-

stycznych metod geochemicznych i statystycz-

nych, pozwalających nie tylko na ocenę pionowej 

zmienności głównych elementów litogeochemicz-

nych, ale również zmierzających do wyjaśnienia 

przyczyn opisywanych zmian w skali regionalnej. 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Położenie stanowisk badawczych w Polsce (A) oraz na tle sieci rzecznej regionu łódzkiego (B) 

1 – granica województwa łódzkiego; 2 – sieć rzeczna; 3 – dział wodny I-ego rzędu; 4 – dział wodny II-ego rzędu; 5 – mak-

symalny zasięg zlodowacenia wisły wg Ro man (2003); 6 – hipotetyczny zasięg stadiału warty wg Tu rko wskiej  (2006),  

7 – lokalizacja opracowanych stanowisk badawczych 

Location of the studied sites in the Poland (A) and river network in the Łódź Region 

1 – Łódź voivodship boundaries; 2 – river network; 3 – watershed of the 1st order; 4 – watersheds of the 2nd order; 5 – maxi-

mum extent of the Weichselian ice sheet (after Ro man  2003); 6 – maximum possible extent of the Wartanian ice sheet (after 

Turko wska  2006), 7 – studied peatlands  
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Tabela 1 

Podstawowa charakterystyka geologiczno-geomorfologiczna badanych torfowisk 

Basic geological and geomorphological features of analyzed peatland 

Stanowisko 

badawcze 

Położenie na tle jedno-

stek geomorfologicz-

nych wg Gilewskiej  

(1986) 

Typ genetyczny 

torfowiska  

wg klasyfikacji 

Tobolskiego  

(2005) 

Udokumentowane  

typy osadów biogenicznych 

Miąższość po-

branych rdzeni 

osadów bioge-

nicznych (m) 

Ługi Dolina Sieradzka Limnogeniczne Gytia wapienna 

Gytia detrytusowo-wapienna 

Torf szuwarowy 

 

3,0 (profil Ł-1) 

Podwódka Na granicy Wysoczyzny 

Bełchatowskiej i Kotliny 

Szczercowskiej 

Paludyfikacyjne Torf turzycowo-mszysty 

Torf turzycowy 

Mursz 

 

4,75 (profil P-1) 

Rąbień Wysoczyzna Łaska Limnogeniczne Gytia ilasta 

Gytia detrytusowa 

Torf turzycowo-mszysty 

Torf mszysty 

 

2,66 (profil R-3) 

 

GEOCHEMICZNY ZAPIS ROZMIARÓW PÓŹNOVISTULIAŃSKICH  

PROCESÓW DENUDACYJNYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM 

W ostatnich latach geochemiczny zapis zmian 

środowiska geograficznego na obszarze środkowej 

Polski był przedmiotem zainteresowania kilku 

badaczy (Goździk , Konecka-Betley 1992; 

Borówka , Tomkowiak 2010; Okupny 

2013). W pracach stwierdzono, że pionowa zmien-

ność składu chemicznego osadów wypełniających 

zbiorniki akumulacji biogenicznej związana jest  

z litologią tych utworów oraz z warunkami ich 

sedymentacji. Zdaniem Forysiaka (2012) geo-

logiczna analiza przebiegu późnoglacjalnych pro-

cesów niszczenia powierzchni ziemi musi uwzglę-

dniać zmiany warunków klimatycznych i związaną 

z nimi ewolucję szaty roślinnej na Niżu Polskim.  

Spośród trzech analizowanych stanowisk ba-

dawczych geochemiczny obraz poprawy wa-

runków termicznych w fazie epe jest zapisany 

jedynie w spągowej części osadów torfowiska 

Ługi. W udokumentowanej w profilu Ł-1, war-

stwie gytii detrytusowo-wapiennej i gytii wa-

piennej (głębokość 274–300 cm), stwierdzono 

najwyższą koncentrację wapnia (około 225 mg/g 

s.m.), przy jednoczesnym spadku zawartości 

krzemionki terygenicznej. Szacunkowo dwu-

dziestokrotna przewaga udziału wapnia nad ma-

gnezem (rys. 2) pozwala sądzić, że w anali-

zowanym okresie w zlewni ekosystemu ważną rolę 

odgrywała denudacja chemiczna (rys. 3). 

Z analizy diagramu palinologicznego, wyko-

nanego przez Obremską i opublikowanego w pracy 

Forysiaka (2012) wynika, że procesy ługowania 

zlewni zachodziły w warunkach dość zwartej po-

krywy roślinnej (około 80% ziaren AP) oraz  

w warunkach stopniowego pogłębiania się zbiorni-

ka (wzrost liczby pyłku roślin charakterystycznych 

dla siedlisk wilgotnych oraz glonów). 

Udokumentowany w opisywanym profilu (na 

głębokości od 274 do 270 cm) wzrost zawartości 

materii mineralnej do około 43% spowodowany 

był wzrostem udziału krzemionki terygenicznej 

(do ok. 38%). Ten etap rozwoju jeziora korespon-

duje z wyróżnionym przez Forysiaka (2012) 

okresem najstarszego dryasu. Pogorszenie warun-

ków klimatycznych w otoczeniu torfowiska Ługi 

wyraża się spadkiem udziału ziaren AP do 65%. 

Wskutek słabo rozwiniętej pokrywy roślinnej  

w tym czasie możliwa była wzmożona dostawa 

allochtonicznej materii mineralnej do zbiorników 

akumulacji biogenicznej. Dotychczasowe publika-

cje dotyczące rozwoju wydm w środkowej Polsce 

(m.in.: Dylikowa 1958; Tobolski  1969; Ma-

nikowska 1985) wiążą z okresem najstarszego 

dryasu pierwszą fazę akumulacji pokryw eolicz-

nych i niewielkich pagórków wydmowych.  
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Rys. 2. Pionowa zmienność wskaźników  

geochemicznych na tle litologii i wieku osadów 

1 – gytia detrytusowo-wapienna; 2 – gytia wapienna;  

3 – torf turzycowy z trzciną; 4 – torf mszysty; 5 – torf 

turzycowo-mszysty; 6 – torf turzycowy z detrytusem 

i drewnem; 7 – gytia ilasta; 8 – gytia drobnodetrytusowa 

Vertical differences in the selected geochemical 

parameters, lithology and age deposits 

1 – detritus-calcareous gyttja; 2 – calcareous gyttja;  

3 – sedge peat with reed; 4 – moss peat; 5 – sedge-moss 

peat; 6 – sedge peat with detritus and wood; 7 – loamy 

gyttja; 8 – fine detritus gyttja 
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Rys. 3. Charakter procesów denudacyjnych i ich 

natężenie w zlewni badanych torfowisk  

1 – przewaga procesów denudacji mechanicznej;  

2 – przewaga procesów denudacji chemicznej 

Denudation type in the studied peatlands  

catchment and their intensity  

1 – domination of mechanical denudation processes;  

2 – domination of chemical denudation processes 
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Na podstawie wykonanych analiz geoche-

micznych wynika, że średnie tempo akumulacji 

osadów jeziornych na stanowisku Ługi wynosiło 

zaledwie 0,025 mm/rok. Średnia zawartość krze-

mionki terygenicznej w opisywanych osadach 

wyniosła 38% z czego wynika, że dostarczany 

podczas roku na dno ówczesnego jeziora materiał 

mineralny odpowiadał warstwie 0,009 mm. Po 

sprowadzeniu tej wartości do miar zastosowanych 

przez Pulinę  (1974) można stwierdzić, że natę-

żenie denudacji mechanicznej w otoczeniu zbior-

nika akumulacyjnego w Ługach nie przekraczało 

20 t/km
2
. 

Geochemiczny zapis poprawy warunków 

klimatycznych w badanych osadach biogenicz-

nych, zdeponowanych w böllingu, potwierdził 

znany z literatury wzrost zwartości pokrywy ro-

ślinnej (m.in.: Wasylikowa 1964). Zarówno  

w przypadku osadów jeziornych ze stanowiska 

Ługi (profil Ł-1, głębokość: 270–250 cm) oraz 

Podwódka (profil P-1, głębokość 475–435 cm) 

stwierdzono spadek dostawy allochtonicznej ma-

terii mineralnej oraz pierwiastków litofilnych. 

Obliczone natężenie mechanicznego niszczenia 

powierzchni ziemi spadło do kilkunastu ton z km
2
. 

Przewaga udziału wapnia nad magnezem, przy 

jednoczesnym wzroście wartości stosunku sodu do 

potasu, pozwala sądzić, że w analizowanym okre-

sie w zlewni ekosystemów ważną rolę odgrywała 

denudacja chemiczna. Wzrost udziału cynku (do 

12 ug/g s.m. w przypadku profilu P-1 i 20 ug/g 

s.m. w przypadku profilu Ł-1) może być zwią-

zany z bioakumulacją tego metalu (m.in. Kaba-

ta-Pendias, Pendias 1979) przez zbiorowiska 

roślinne (lasy brzozowe o charakterze parko-

wym), które rozwinęły się w tym okresie w cen-

tralnej Polsce (m.in.: Krajewski , Balwierz 

1985; Balwierz, Goździk  1997).  

Kolejną zmianę warunków sedymentacji 

biogenicznej odzwierciedlają osady gytii detry-

tusowo-wapiennej (profil Ł-1, głębokość 250–

240 cm), torf turzycowo-mszysty (profil P-1, 

głębokość 430–375 cm) oraz gytii ilastej i de-

trytusowej (profil R-3, głębokość 244–230 cm), 

które można skorelować z pogorszeniem się 

warunków klimatycznych i rozrzedzeniem lasu 

brzozowego w starszym dryasie (Wasylikowa 

1964; Balwierz 2011; Forysiak 2012). Wy-

mieniona wyżej faza rozwoju poszczególnych 

zbiorników akumulacji biogenicznej została 

wyróżniona na podstawie stopniowego wzrostu 

zawartości materii mineralnej (maksymalnie do 

70–90% w osadach gytii ilastej na torfowisku 

Rąbień) oraz pierwiastków: magnezu, potasu czy 

sodu, które uważane są za wskaźniki wzmożonej 

denudacji mechanicznej (Borówka  1992; 

Wojciechowski  2000). Znacząca i bardzo 

wysoka korelacja wymienionych wyżej pier-

wiastków z zawartością materii mineralnej po-

zwala sądzić, że ich dostawa do badanych zbior-

ników akumulacji biogenicznej odbywała się  

w sposób bierny wraz z powierzchniową war-

stwą gleby. Wymienione w liczniku wskaźnika 

erozji zlewni metale należą do grupy pierwiast-

ków silnie sorbowanych przez minerały ilaste 

(Cieśla  i in. 1978; Małecki  2006; Wosz-

czyk, Spychalski  2007), przez co kompleks 

sorpcyjny tworzącej się wówczas pokrywy osa-

dowej może zawierać wielokrotnie większe ilo-

ści danych pierwiastków niż w roztworze wod-

nym. Obliczona intensywność procesów denu-

dacji mechanicznej w głównej fazie wydmo-

twórczej w środkowej Polsce (m.in.: Dylikowa 

1958; Wasylikowa 1964; Manikowska  

1995) była najwyższa w otoczeniu torfowiska 

Rąbień (670 t/km
2
), zaś nieco ponad trzykrotnie 

niższa w zlewni torfowiska Ługi (187 t/km
2
) 

oraz sześciokrotnie niższa w otoczeniu torfowi-

ska Podwódka (109 t/km
2
).  

Zmiany klimatu i szaty roślinnej, które zaszły 

w allerödzie, spowodowały między innymi zmiany 

zasilania istniejących wówczas jezior i torfowisk. 

Zmiany zapisały się w zmianie cech litogeoche-

micznych osadów. W osadach gytii detrytusowo-

wapiennej (profil Ł-1, głębokość 240–206 cm), 

torfu turzycowego z drewnem (profil P-1, głębo-

kość 375–290 cm) oraz gytii drobnodetrytusowej 

(profil R-3, głębokość 230–218 cm) stwierdzono 

istotny spadek wartości wskaźnika erozji zlewni, 

co świadczy o znacznym spowolnieniu procesów 

denudacji mechanicznej w otoczeniu badanych 

ekosystemów. Taka sytuacja stanowi zapis popra-

wy warunków klimatycznych oraz wzrostu zwar-

tości szaty roślinnej w allerödzie i jej gleboochron-

nej funkcji. Znaczna przewaga zawartości wapnia 

nad magnezem w utworach wszystkich trzech 

torfowisk świadczy o postępującej degradacji wie-

loletniej zmarzliny, możliwości soligenicznego 

zasilania i stopniowym wzroście roli denudacji 

chemicznej w zlewni badanych ekosystemów.  

O znacznym spadku znaczenia mechanicznej do-

stawy składników litogeochemicznych do zbior-

ników świadczą także bezwzględne wartości opi-

sywanego procesu morfodynamicznego (od 7,5 

t/km
2
 w przypadku Rąbienia do 30 t/km

2
 w przy-

padku Podwódki).  

Gwałtowne zmiany klimatu w ostatnim przed 

holocenem ochłodzeniu późnego vistulianu  

w przypadku dwóch stanowisk zapisały się  

w zmianie litologii utworów (tj. Ługi i Pod-
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wódka). Geochemiczny zapis ochłodzenia młod-

szego dryasu znajduje się we wszystkich trzech 

ekosystemach (profil Ł-1 na głębokości 206–

142 cm; profil P-1 na głębokości 290–245 cm oraz 

profil R-3 na głębokości 218–170 cm). Okres 

wzmożenia procesów eolicznych, wskutek re-

dukcji gatunków drzewiastych, objawił się kil-

kukrotnym wzrostem koncentracji magnezu, sodu  

i potasu. Stosunek sumy tych pierwiastków wzglę-

dem wapnia waha się od 0,2 (w przypadku słabo 

rozłożonego torfu turzycowego z trzciną na torfo-

wisku Podwódka) przez 2,5 (w słabo rozłożonym 

torfie szuwarowym w misie torfowiska Ługi), aż 

do 8 (dla osadów gytii drobnodetrytusowej zdepo-

nowanej w centralnej części zbiornika jeziornego 

w Rąbieniu). Opadający podczas roku na po-

wierzchnię poszczególnych torfowisk materiał 

mineralny odpowiadał warstwie 0,09 mm (profil 

R-3), 0,06 mm (profil P-1) oraz 0,14 mm (profil  

Ł-1). Zgodnie z założeniem, że cała ilość krze-

mionki terygenicznej była dostarczona do bada-

nych ekosystemów w wyniku procesów eolicznych 

oraz po sprowadzeniu tych wartości do miar zasto-

sowanych przez Pulinę  (1974) można stwierdzić, 

że dynamika tego procesu morfodynamicznego 

była najwyższa w otoczeniu torfowiska Ługi (218 

t/km
2
), niższa w zlewni torfowiska Rąbień 

(140 t/km
2
) oraz najniższa w pobliżu Podwódki 

(93,6 t/km
2
). Z kolei zmniejszenie infiltracji wsku-

tek przemarznięcia gruntu w młodszym dryasie 

(Krzyszkowski  1998; Dzieduszyńska  i in. 

2011) objawiło się kilkukrotnym spadkiem za-

wartości wapnia, jako pierwiastka związanego  

z zasilaniem zbiorników akumulacji biogenicznej 

wodami gruntowymi. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Jak wynika z zaprezentowanych wyników ba-

dań, nie budzi wątpliwości wpływ procesów denu-

dacyjnych na skład chemiczny późnovistuliańskich 

osadów deponowanych w zbiornikach akumulacji 

biogenicznej. Osady wypełniające misy torfowi-

skowe mogą zatem stanowić podstawę retrodykcji 

natężenia procesów denudacji chemicznej i me-

chanicznej. Należy jednak podkreślić, że opisane 

wskaźniki denudacji mają charakter orientacyjny  

z kilku powodów. Na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń ze zlewni Kłudy (m.in. Mazurek 

2008) można sądzić, że źródłem składników de-

nudacyjnych migrujących w roztworach wodnych 

mogą być także inne procesy (np. hydroliza krze-

mianów czy wymiana jonowa). Tym samym za-

wężanie tempa denudacji chemicznej tylko do 

wielkości denudacji węglanowej nie zawsze jest 

prawidłowe. Ponadto wielkość tempa denudacji 

zależy od aktywności świata organicznego. Owa 

działalność powoduje, że produkty wietrzenia che-

micznego mogą być włączane do obiegu biolo-

gicznego i okresowo zatrzymane przez rośliny. 

Ponadto obliczenia rozmiarów procesów denu-

dacyjnych odnoszą się do zlewni powierzchniowej 

i tym samym wykluczają możliwość dostawy ma-

terii przez wody z obszaru znacznie większego niż 

wydzielona, współczesna zlewnia topograficzna. 

Pomimo wymienionych powyżej zastrzeżeń pio-

nowa zmienność koncentracji allochtonicznej ma-

terii mineralnej, pierwiastków litofilnych oraz 

składników litogeochemicznych migrujących  

w roztworach wodnych pozwalają stwierdzić, że 

zmiany środowiska przyrodniczego, które nastą-

piły w późnym vistulianie, sprzyjały inicjowaniu 

różnych procesów depozycyjnych w misach je-

ziornych i torfowych. Typy procesów niszczenia 

powierzchni ziemi w zlewni torfowisk przeważnie 

pokrywają się we wszystkich badanych profilach. 

Jednak ich skala była różnorodna i uwarunkowana 

prawdopodobnie czynnikami lokalnymi.  

Przedstawiony materiał pozwolił na wycią-

gnięcie kilku wniosków na temat typów i dynamiki 

późnovistuliańskich procesów niszczenia po-

wierzchni ziemi w zlewni torfowisk i przyjętej 

metodyki badawczej:  

– wśród udokumentowanych procesów de-

pozycyjnych, odpowiedzialnych za powstanie 

późnovistuliańskiej pokrywy osadowej torfowisk 

w środkowej Polsce, denudacja mechaniczna zapi-

sała się w postaci sedymentacji allochtonicznej 

materii mineralnej oraz pierwiastków litofilnych 

(Na, K i Mg) dostarczanych drogą wodną i po-

wietrzną, zaś denudacja chemiczna odnotowała się 

wzrostem roli sedymentacji biogenicznej w postaci 

opalu i materii organicznej o różnym stopniu roz-

kładu oraz sedymentacji chemogenicznej (węglanu 

wapnia); 

– w przypadku znajomości powierzchni zlew-

ni danego zbiornika oraz miąższości osadów bio-

genicznych o określonym wieku oznaczone cechy 

geochemiczne mogą stanowić podstawę dla obli-

czenia minimalnych rozmiarów denudacji mecha-

nicznej; 

– zastosowane metody badań osadów bio-

genicznych dobrze wpisują się w kierunek po-

stępowania badawczego, jakim była geomorfo-
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logia dynamiczna, gdyż zmierzają do możliwie 

pełnego poznania procesów depozycyjnych,  

a jednocześnie, jako jedne z nielicznych, są w sta-

nie zrealizować postulat konieczności uzyskania 

wyników ilościowych w geomorfologii. 
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DENUDATION FEATURES OF THE LATE VISTULIAN (WEICHSELIAN LATE  

GLACIAL) PRESERVED IN THE GEOCHEMICAL ANALYSIS 

OF THE BIOGENIC DEPOSITS OF THE ŁÓDŹ REGION 

SUMMARY 

Ab stract . The paper presents the geochemical description of selected peatlands of the Łódź region: Ługi, Podwódka and 

Rąbień. The aim of this study is evaluation of the type and intensity of the Late Wechselian processes in the peatland catch-

ment. The thickness of the document biogenic sediments in the profiles analyzed was: 2,66 m (core R-3), 3,0 m (core Ł-1) 

and 4,75 m (core P-1). The objective of the geochemical analyses of the above peatlands was identification of basic compo-

nents of biogenic sediments, i.e. organic matter, calcium carbonate, terigenic and biogenic silica. In the resulting solution, 

elements helpful in palaeogeographical reconstruction were identified by the method of atomic absorption spectroscopy: Na, 

K, Ca, Mg and Zn. The analysis of types of denudation in the catchment following geochemical indices reflecting the most 

important changes in contribution of marked elements. 

Key words: peatland, biogenic deposits, geochemistry, denudation, Central Poland 

 

This paper present the results of geochemical 

analyses of peat sediments in three peatlands: Ługi 

(Warta River Valley), Podwódka (Szczerców Ba-

sin) and Rąbień (Łask Plain) (Fig. 1). The objec-

tive of the geological and geochemical analyses of 

the above peatlands was to reconstruct the denuda-

tion intensity. The works included: 

– mapping of the biogenic accumulation 

reservoirs. Three biogenic sediment cores were 

also taken by means of an Instorf corer; 

– sampling in laboratory conditions; the 

cores were divided into sections with a length 

from 1 cm (at high lithofacial differentiation of 

sediments) to 2.5 cm (in the case of homogenous 

sediment). A total of 393 biogenic sediment 

samples were taken from the cores: 153 from the 

core from peatland of Ługi, 96 from the core 

from peatland of Podwódka and 144 from the 

core from peatland of Rąbień. 

The thickness of peat varied from 2,66 m (R-3 

core), 3,0 m (Ł-1 core) to 4,75 m (P-1 core). Three 

hundred ninety three sediments samples were sub-

jected to the following analyses: loss on ignition at 

550 °C and the amount of carbonates by means of 

the Scheibler volumetric method. In this ash, the 

content of biotic and terigenic silica in the deposits 

was estimated by removing components soluble in 

HCl and KOH. For one hundred ninety sediment 

samples were determined five elements: Na, K, Ca, 

Mg and Zn. The proportions of these compounds 

can be used to classify biogenic deposits and to 

reconstruct denudation change in the peatland 
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catchment (Fig. 2). The analysis of transforma-

tions of type of denudation in the catchment occur-

ring during the sediment deposition applied the 

content of mineral matter and lead, and the follow-

ing geochemical indices reflecting the most impor-

tant changes in contribution of selected elements. 

The relation of the content of sodium to potassium, 

and content of calcium to magnesium declared 

indicators of the type of mechanical and chemical 

denudation in the peatland catchment. 

The chemical composition of the documented 

biogenic sediments permitted distinguishing of 

periods with increased allochtonous supply of min-

eral matter and lipophilic elements in the Oldest, 

Older and Younger Dryas. Deposition of the cal-

cium elements constitutes a record of increased 

chemical denudation in the catchment in the Epe, 

Alleröd and Bölling warming. 

 


