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Pokrywa glebowa Puszczy Kampinoskiej obejmuje zarówno gleby mineralne, 
jak i organiczne. Gleby organiczne wytworzone z torfów dobrze konserwują pyłek 
roślin, co umożliwia (na podstawie badań pyłkowych) odtwarzanie późnogla- 
cjalnej i holoceńskiej sukcesji roślinnej torfowisk i obszarów przyległych.

W latach sześćdziesiątych szczegółowe badania torfów w Puszczy Kampino
skiej rozpoczęły Kobendzina [1961], Borówko-Dłużakowa, Kobendzina [1961] i 
Borówko-Dlużakowa [ 1961 ]. Na podstawie analizy pyłkowej torfowiska w Narcie 
Borówko-Dłużakowa [1961] wyróżniła w przedstawionym diagramie pyłkowym 
dwa okresy późnego glacjału: alleród i młodszy dryas oraz starsze okresy holoce- 
nu. Data radiowęglowa z badanego torfowiska z głębokości 1,38-1,43 m wynosi 
10115±55 lat BP (Gr N-6068). Jest to pogranicze młodszego dryasu i okresu 
preborealnego. Spąg torfowiska nie był datowany radiowęglem, choć jego miąż
szość wynosi około 3 m [Borówko-Dłużakowa 1961]. Diagram pyłkowy z torfo
wiska Nart przedstawiony w roku 1961 został przeanalizowany przez Wasylikową 
w roku 1962.

W nawiązaniu do badań w Witowie Wasylikowa [1964] wyróżniła także w 
Narcie starsze okresy późnego glacjału: najstarszy dryas, boiling, starszy dryas, 
alleröd i młodszy dryas. Borówko-Dłużakowa, wykonując w roku 1982 ponowne 
badania pyłkowe spągu profilu na torfowisku Nart-Pożary przychyla się do 
rozpoznania Wasylikowej z roku 1962.

Nieco później została opublikowana praca Liwskiego i in. [1967] z terenu 
Puszczy. Określono w niej zasięg wszystkich torfowisk, ich miąższość, rodzaj i 
gatunek torfu, jego popielność (stopień rozkładu), a także głębokość występowa
nia gytii.
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W latach osiemdziesiątych ukazały się kolejne prace dotyczące wieku i diagra
mów pyłkowych osadów organicznych Puszczy [Borówko-Dłużakowa 1982, 
1986; Konecka-Betley 1986]. Analiza pyłkowa i datowania 14C w spągu torfowisk 
wskazują przede wszystkim na zbiorowiska roślinności chłodnego klimatu póź
nego glacjału, a niekiedy wczesnego holocenu.

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych stwierdzono w spągu wydmy w Marie- 
wie (taras otwocki) występowanie gleby kopalnej o budowie A-C z interstadiału 
boiling. Węgielki tej gleby z poziomu A są datowane 14C na 12160±260 lat BP 
[Konecka-Betley 1991].

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych w ostatnich 
latach badań 5-metrowej miąższości torfowiska w Wilkowie (Polesie Stare). Na 
ich podstawie starano się zrekonstruować środowisko przyrodnicze Puszczy od 
późnego glacjału do najmłodszego holocenu. Przyjęto bowiem, że analiza i 
powiązanie wszystkich otrzymanych wyników (geochemia osadów, skład botani
czny torfu, analiza pyłkowa i radiowęglowa) wyjaśni oraz uściśli następstwo 
zdarzeń nie tylko na torfowisku, ale również na obszarach wydmowych w jego 
otoczeniu.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Badane torfowisko Wilków leży w Puszczy Kampinoskiej na granicy tarasów 
plejstoceńskich (otwockiego i praskiego wyższego) z tarasami holoceńskimi. 
Wypełnia ono lokalne owalne zagłębienie o głębokości 5 m, którego powstanie 
można tłumaczyć albo wytapianiem brył martwego lodu, albo turbulencyjnym 
przepływem wód w wieloleciu.

Budowa osadów torfowiska przedstawia się następująco:

0 ,0 0 -0 ,0 8  m  -  dam ,
0 ,0 8 -0 ,2 0  m -  to rf siln ie uw odniony, z w idocznym i n ierozłożonym i tkankam i roślin ,

g łów nie turzyc, barw y 10YR 3/1,
0 ,2 0 -1 ,5 0  m -  to rf z w idoczną gąbczastą  tkanką roślin  i dużym i skupiskam i roślin

zielnych (.E rio p h o ru m l), barw y 10Y R 3/1,
1 ,50 -2 ,65  m -  to rf m szysty  z tendencjam i do rozw arstw ian ia , nieco gąbczasty ,

w idoczne zbite tkanki roślinne, barw y 10YR 3/2, przejście  stopniow e, 
2 ,6 5 -2 ,9 0  m -  to rf  w stropie podobny do w arstw y nadległej o w yraźnej struk turze

roślinnej, w spągu zbliżony do w arstw y leżącej g łębiej, barw y 
10Y R 2/2 ,

2 ,9 0 -3 ,8 5  m  -  to rf silnie rozłożony, chociaż w idoczne je szcze  korzen ie  i pędy roślin
zielnych, barw y 7.5Y R  2/0, p rzejście stopniow e,

3 ,85-5 ,01  m - je d n o ro d n a  substancja  o rgan iczna dobrze rozłożona, pochodzen ia
alloch ton icznego  (dom ieszka gytii detry tusow ej), barw y 10YR 2/1, 

5 ,0 1 -5 ,0 9  m -  p iasek  d robnoziarn isty  z p rzew arstw ien iam i organicznym i,
5 ,0 9 -5 ,1 5  m -  p iasek  d robnoziarn isty  barw y 10YR 4 /1 , być m oże pochodzen ia

eo licznego,
5 ,1 5 -5 ,2 8  m -  poziom  przejściow y, p iasek  barw y 10YR 6/2, w stropie  z 1 cm

w arstew ką torfu i dom ieszką  żw iru,
5 ,2 8 -5 ,3 3  m -  p iasek  z pew ną ilością  substancji o rganicznej i ze żw irkam i, barw y

10 Y R 2 /1 ,
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5,33-5,56 m -  piasek luźny ze żwirem, z zaciekami substancji organicznej
i przewarstwieniami ilastymi, barwy 10YR 3/2; od głębokości 
5,43-5,56 m przewarstwienia organiczne barwy 7.5YR 5/2,

5,56-5,80 m -  piasek luźny ze żwirem (do 2 cm średnicy) dość gruby, pochodzenia
wodnego z widocznymi smugami organicznymi głównie 
na głębokości 5,56 m, barwy 5Y 6/1.

Próby do wszystkich badań pobrano w terenie sondą o średnicy 8 cm, skon
struowaną przez K. Więckowskiego .

W laboratorium rozdzielono pobrany rdzeń torfu na:
-  próbki do analizy pyłkowej,
-  próbki do oznaczeń radiowęgla** z głębokości w cm: 515-519, 496-501, 

445-450, 316-326, 290-295, 250-260, 216-222 i 106-111,
-  próbki do analizy mikroskopowej składu botanicznego torfu***,
-  próbki do analiz fizykochemicznych i chemicznych; analizy wykonano 

metodami ogólnie stosowanymi w torfoznawstwie.

WYNIKI

Badania pedologiczne

Proces torfotwórczy w analizowanym zagłębieniu rozpoczął się od momentu 
kiedy na osad mineralny żwirów korytowych Wisły [Baraniecka, Konecka-Betley 
1987] wkroczyła roślinność. Występującą na głębokości 5,15 m, cienką warstwę 
organiczną datowano l4C na 10590+340 lat BP(Gd-2260, rys. 1-C). Została ona 
dość szybko przykryta piaskami i pyłami aluwialnymi o małej miąższości, z 
domieszką piasków eolicznych fazy wstępnej młodszego dryasu.

Późniejsze stabilne podniesienie się lustra wody w zagłębieniu przyczyniło się 
do powstania płytkiego otwartego zbiornika wodnego zarastającego roślinami 
wodnymi z rzędu Potametalia otoczonego szuwarami z rzędu Phragmitetalia (rys. 
1-A). Spąg powstałego ponownie osadu organicznego (głębokości ok. 5,0 m) jest 
datowany radiowęglem na 10 320±100 lat BP(Gd-1777). Okres ten jest bardzo 
silnie zaznaczony chemicznie: alkalicznym odczynem, nagromadzeniem w osa
dach zbiornika dużych ilości wapnia (rys. 1-F) i sodu (rys. 1-H), nieco mniejszych 
magnezu (rys. 1 -G) i potasu (rys. 1 -H). Wymienione składniki powstały z rozkładu 
roślin oraz były wnoszone z przepływową wodą. Dużą zasobność wody w tym 
okresie w różne składniki należy wiązać z rozpoczynającą się na otaczających 
terenach dekalcytacją i nasilającym się wietrzeniem glinokrzemianów w osadach 
starszych po ustąpieniu zmarzliny i ożywieniu migracji wód przy wzrastającej 
ilości dwutlenku węgla. Jest to schyłek młodszego dryasu i okres preborealny.

Powstały zbiornikowy osad występujący na głębokości od 5,0 do 4,65 m, 
wzbogacony w różne składniki wydzielono jako chemofazę eutroficzną la  i Ib

*Autorki dziękują serdecznie dr. K. Więckowskiemu za udostępnienie sondy i bezinteresowną pomoc 
przy pobieraniu rdzenia torfu o nienaruszonej strukturze.
**Za oznaczenie radiowęgla -  finansowane przez Komitet Badań Czwartorzędu PAN -  składamy po
dziękowanie Panu prof, dr habil, M. Pazdurowi, kierownikowi Laboratorium 14C Instytutu Fizyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
***Analizę mikroskopową torfów wykonała mgr R. Karpińska, której serdecznie dziękujemy.
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(rys. 1-D). Chemofaza la obejmuje głównie materiał mineralny, charakteryzujący 
się alkalicznym odczynem i rozpoczynającym się gromadzeniem niektórych 
pierwiastków. Chemofaza lb już organiczna wyróżnia się bardzo dużym wzbo
gaceniem w wapń (rys. 1-F), magnez (rys. 1-G), potas i przede wszystkim sód, 
najprawdopodobniej z wietrzejących plagioklazów (rys. 1-H). W tej ostatniej 
chemofazie rozpoczyna się również nagromadzenie fosforu -  pierwiastka biofilo- 
wego, kumulowanego w dużych ilościach w roślinach wodnych. Również wzrasta 
w tym czasie zawartość manganu i miedzi. Ten typowo eutroficzny okres obej
muje tylko spągową część zbiornika, co świadczy o szybkim zakończeniu wzmo
żonej dekalcytacji i pewnym spowolnieniu przepływu wody.

Na podstawie niejednolitego rozmieszczenia wymienionych składników w 
osadzie można przypuszczać, że istniały w tym czasie wahania poziomu wody. 
Umożliwiło to w pewnych okresach tlenowy rozkład części roślin wodnych i 
tworzenie się torfu. W ten sposób powstał torf wodorostowy zagytiony, stanowią
cy przejście od torfu do gytii. Większa koncentracja wszystkich oznaczonych 
pierwiastków w osadach zbiornika może świadczyć również o względnie stabil
nych warunkach klimatycznych, panujących w tym czasie na północnym pasie 
wydm Puszczy Kampinoskiej. Okres ten trwa od początków okresu preborealne- 
go, a kończy się przed datą 9010±100 lat BP (Gd-1780).

Od zakończenia chemofazy lb  przez wilgotniejszy okres borealny i początek 
atlantyckiego A tt [Starkel 1977] następują zmiany we właściwościach chemicz
nych zbiornika -  rozpoczyna się chemofaza 2 już mezotroficzna. Charakteryzuje 
się ona zmniejszeniem zawartości niektórych składników. W dużych ilościach 
występuje nadal tylko fosfor (rys. 1-G) i sód (rys. 1-H). Zbiornik otoczony 
szuwarami (głównie trzciną) ciągle istnieje. Zakończenie chemofazy 2 następuje 
w momencie całkowitego zarośnięcia zbiornika i spowolnienia lub całkowitego 
zaprzestania przepływu wody. Można to tłumaczyć zarówno ociepleniem klima
tu, jak i obniżeniem lustra wód gruntowych, związanym z ogólnym rytmem zmian 
hydrologicznych w całej dolinie Wisły i Bzury. Zanik zbiornika prowadzi do 
powstania gleby torfowej, a biorąc pod uwagę 50% rozkład torfu (rys. 1-B), gleby 
torfowo-murszowej -  około 8100±140 lat BP (Gd-2257). Na uformowanym 
torfowisku niskim tworzą się bardzo dobre warunki do wzrostu i rozwoju drzew

RYSUNEK 1. Skład botaniczny, wiek, właściwości chemiczne i chemofazy rozwoju osadów torfowi
ska Wilków; objaśnienia: A -  skład botaniczny osadów: 1 - Bryciles, 2 -  Carex sp., 3 -  Phragmites 

communis, 4 -  rośliny wodne, 5 -  Pinus silvestris, 6 -  Typha latifolia, 7 -  Eriophorum angustifolium , 
8,9,10 -  Filicinae, Menyanthes trifoliata, Pediastrum, 11 -  Gramineae, 12 -  szczątki zwierzęce; В -  
stopień rozkładu torfu, С -  wiek BP oznaczony metodą radiowęgla 14C, D -  wydzielone chemofazy, 

E: 1 -  straty prażenia, 2 -  popielność, 3 -  zawartość SiC>2 , F: 1 -  zawartość żelaza, 2 -  zawartość wa
pnia, 3 -  pH, G : 1 -  zawartość fosforu, 2 -  zawartość magnezu, H: 1 -  zawartość sodu, 2 -  zawartość

potasu
FIGURE 1. Botanical composition, age, chemical properties and chemo-phases of the sediments deve
lopment of the Wilków peat-bog; explanation: A -  botanical composition of deposits: I -  Btyales, 2 -  

Carex sp., 3 -  Phragmites communis, 4 -  water plants, 5 -  Pinus sylvestris, 6 -  Typha latifolia, 7 -  
Eriophorum  angustifolium, 8, 9, 10 -F ilicinae, Menyanthes trifoliata, Pediastrum , 11 -  Gramineae, 

12 -  animals remains; B. -  degree of peat decomposition, С -  age on the radiocarbon dates BP, D -  di
stinguished chemo-phases, E: 1 -  ignition loss (in 550°C), 2 -  ash content, 3 -  SiC>2 content, F: 1 -  
iron content, 2 -  calcium content, 3 -  pH, G: 1 -  phosphorus content, 2 -  magnesium content, H:

1 -  sodium content, 2 -  potasium content



Hd8£9St£2I

0809

I

qi

It Р77Я 9 FFFFH e
01-6-8 M g ШШ *R\s3

zi CUT] l Щ-l il 1Ш f 1 1 11

001 + 06S0L

ooïtotæoi

001 + 0Ï06

oeiT oizs

OtI+ 00T8

OSI ? 0901

06 + 0919

06 -T 066f

a

EXXEM

шзззлх

ХЛ\ WXXX'X V XS
^KXXXXXXSXXXZXXXXZZSKS
BlüxxxyymwwwVwwwwwWWTVM

SsffiSESSXWs \^Л\\\ \ SSSSSX 4\\\\\\W



R ys. A . M a c ie je w s k a





(anal .  D. Nalepka 1 9 8 3 )

G
ra

m
in

ea
e

A
rt

em
is

ia

C
he

no
po

di
ac

ea
e

C
ar

yo
ph

yl
la

ce
ae

 

A
st

er
oi

de
ae

 

C
ic

ho
ri

oi
da

e 

R
os

ac
ea

e 

R
ub

ia
ce

ae
 

U
m

be
ll

if
er

ae
 

R
an

un
cu

lu
s 

t.
 a

ce
r 

P
la

nt
ag

o 
m

/m

P
ot

en
ti

ll
a 

xt
.

Fi
li

pe
nd

ul
a

U
rt

ic
a

T
ha

li
ct

ru
m

co
rr

od
ed

 +
 c

on
ce

al
ed

 
+

 d
eg

ra
de

d

V
ar

ia
 

! 
TO

TA
L

T
yp

ha
/S

pa
rg

an
iu

m
 

T
yp

ha
 l

at
if

ol
ia

 

N
up

ha
r

N
ym

ph
ae

a 
al

ba
 

M
yr

io
ph

yl
lu

m
 s

pi
c/

ve
rt

.

_ 
TO

TA
L+

aa
ua

tic
 

+ 
+r

ee
ds

w
am

ps
__

__
__

_
P

ol
yp

od
ia

ce
ae

 

P
ol

yp
od

iu
m

 v
ul

ga
re

 

Pt
er

id
iu

m
 a

qu
il

in
um

 

L
yc

op
od

iu
m

 s
p.

 

L
yc

op
od

iu
m

 c
la

va
tu

m
 

S
ph

ag
nu

m
 

T
O

T
A

L
 +

 S
po

re
s 

P
ed

ia
st

ru
m

 

TO
TA

L 
+ 

P
ed

ia
st

ru
m

di
st

in
gu

is
he

d 
st

ag
es



Puszcza Kampinoska w późnym glacjale i holocenie. 107

liściastych siedlisk wilgotnych, choć jest to okres dość krótki. Natomiast dla 
roślinności otaczającej zbiornik nie są to warunki korzystne.

Po zaniknięciu zbiornika, ale przy dużej wilgotności, na starszy osad organi
czny wchodzi torf mechowiskowy ze znacznym udziałem turzyc i prawie całko
witym wyparciem trzciny (rys. 1-A). Rozpoczyna się chemofaza 3-oligotroficzna 
(14C-706Q±120 lat BP) charakteryzująca się zmniejszeniem zawartości wszy
stkich oznaczanych pierwiastków (rys. 1), takich jak: magnez, potas, fosfor, sód i 
w mniejszym stopniu wapń. Wiąże się to ściśle nie tylko ze zmianą osadu, ale 
głównie z zakwaszeniem substratu mineralnego wydm otaczających zbiornik. 
Brak przepływu wody i mała jej ruchliwość w zbiorniku potęgują zakwaszenie. 
Chemofaza 3 oligotroficzna trwa do końca atlantikum.

W końcowej fazie atlantikum następuje ochłodzenie klimatu z równoczesnym 
podniesieniem się lustra wody gruntowej. Torfowisko ulega zwilgotnieniu, od
twarza się okresowo mały i płytki zbiornik wodny, ożywiają się procesy torfo
twórcze, a na obrzeżach zbiornika pojawia się ponownie w dużych ilościach 
trzcina. Następuje powtórnie wzbogacenie torfowiska w niektóre składniki mine
ralne przede wszystkim w sód (rys. 1-H), w mniejszym stopniu w fosfor (rys. 1 -G) 
oraz wapń (rys. 1-F). Okres ten udokumentowany datą 14C 4990190 lat BP 
(Gd-2855) wydzielono jako chemofazę4 mezotroficzno-antropogeniczną, zwią
zaną jeszcze z pierwotnymi ekosystemami, ale już z działalnością człowieka. 
Wiadomo bowiem, że antropogeniczne przewiewanie piasków rozpoczęło się na 
obszarze Puszczy około 5000 lat BP [Konecka-Betley i in. 1988]. Chemofazę 4, 
jako pewien epizod w obrębie całego torfowiska, podkreśla zwiększona zawartość 
wapnia (rys. 1-F) i sodu (rys. 1-H). Kończy się ona na przełomie okresu subbore- 
alnego i subatlantyckiego (głębokość ok. 60 cm).

Ostatni etap rozwoju torfowiska z okresu subatlantyckiego, w którym dominują 
turzyce (a w którym nie wykonano analiz pyłkowych), pozostaje pod wpływem 
działalności człowieka. Właściwości chemiczne osadu ulegają wtedy zasadniczej 
zmianie. Wzrasta zawartość krzemionki i ilość popiołu, a zmniejszają się straty 
prażenia, co świadczy o nasilającej się mineralizacji torfu (rys. 1-E). Zwiększa się 
ponownie zawartość magnezu i fosforu (rys. 1-G) oraz potasu i sodu (rys. 1-H). 
Torfowisko ulega pewnemu zakwaszeniu, ale przede wszystkim zmniejsza się 
zawartość wapnia. Okres ten wydzielono jako typową fazę antropogeniczną. 
Torfowisko aktualnie zasiedlają przede wszystkim turzyce i trawy.

Badania palynologiczne

Analizę pyłkową z profilu torfowego w Wilkowie o miąższości 5 m wykonano 
w 17 próbach. Nie można więc odtworzyć późnoglacjalnej i holoceńskiej sukcesji 
roślinnej jako procesu ciągłego; można jednak wykazać kilka etapów w rozwoju 
roślinności. Daty 14C korelują ze spektrami pyłkowymi, co pozwala nawiązać do 
chronozon.

Późnoglacjalny charakter roślinności lądowej na wydmach otaczających zbior
nik przed około 10300 lat BP (etap I) zaznacza się obecnością jałowca (Juniperus),

RYSUNEK 2. Diagram pyłkowy torfowiska Wilków 
FIGURE 2 Pollen diagram of sediments of the Wilków peat-bog
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rokitnika (Hippophaë) i światłolubnych roślin zielnych, takich jak Artemisia oraz 
z rodzin: Chenopodiaceae i Caryophyllaceae (rys. 2). Świadczą one o dość 
luźnym zwarciu panujących wtedy borów sosnowo-brzozowych. Jest to schyłek 
młodszego dryasu i przejście do okresu preborealnego. Istnienie otwartego zbior
nika wodnego dokumentują Myriophyllum i Nuphar. Na obrzeżeniu zbiornika 
występują szuwary z Typha i Sparganium. W nawiązaniu do badań chemicznych 
jest to chemofaza 1. W jej stropie określonym jako chemofaza łb  doszło prawdo
podobnie do większego zwarcia borów sosnowo-brzozowych, ponieważ zmniej
szył się udział roślin światłolubnych.

W etapie II, przypuszczalnie między 8000 (może 7500) a 9000 lat BP w sukcesji 
roślinnej, nastąpił spadek znaczenia pyłku sosny. Występują bory sosnowo-brzo- 
zowe, ale i lasy z olszą (.Alnus), dębem (Quercus), wiązem (Ulmus), lipą (Tilia), 
nieco później także z jesionem (.Fraxinus). Jest to typowa borealna i wczesnoat- 
lantycka sukcesja leśna, wynikająca głównie z poprawy warunków klimatycznych 
(na badanym terenie dodatkowo umożliwiona zasobnością podłoża).

Po krótkotrwałym rozprzestrzenianiu się (około 7060 lat BP) na granicy 
wczesnego i środkowego okresu atlantyckiego brzozy, wiązu, jesionu i olszy w 
stropie chemofazy 2, następuje gwałtowny spadek udziału pyłku drzew liściastych 
i wzrost udziału pyłku sosny. Osad zmnienia się w torf mechowiskowy ze 
znacznym udziałem turzyc, co znajduje odbicie w krzywej pyłku Cyperaceae.

Między 5000 a 7000 lat BP, czyli w młodszej części okresu atlantyckiego, 
panują bory sosnowe, spada udział drzew liściastych z wyjątkiem dębu. W torfie 
przeważają turzyce i mchy. Zbiornik otwarty zanika, ale nadal jest wilgotno.

Na przełomie okresu atlantyckiego i subborealnego, czyli około 5000 lat BP, 
tworzy się płytki okresowy zbiornik wodny (Pediastrum i pyłek Nymphaea), 
ponownie ożywają procesy torfotwórcze, powstaje torf turzycowo-trzcinowy. W 
tym okresie spada udział pyłku sosny, a zwiększa się udział pyłku dębu i przej
ściowo leszczyny. Strop torfowiska nie był badany palynologicznie.

DYSKUSJA

Analiza chemiczna osadów organicznych torfowiska określa ich zasobność, 
botaniczna -  zmieniające się w czasie stosunki wodne w samym torfowisku, 
pyłkowa -  w jego otoczeniu, a analiza radiowęglowa uściśla czas tych zjawisk. 
Powstawanie zbiornika wodnego w Wilkowie rozpoczęło się około 10590±340 
lat BP, ale główne złoże torfu zaczęło się tworzyć od 10320± 110 lat BP. Podobną 
datę torfu (10260±160 BP) spod kredy jeziornej stwierdzono w Puszczy Kampi
noskiej na Olszowieckim Błocie na południowym pasie bagiennym [Konecka - 
Betley 1986; Konecka-Betley, Stefaniak 1980]. Na osad kredowy ponownie 
weszły torfy, około 5950+80 lat BP [Konecka-Betley 1986]. Istnienie tego zbior
nika potwierdziły także badania malakofauny, opracowanej przez Alexandrowi- 
cza [1980]. W Wilkowie na wydmach otaczających otwarty zbiornik stwierdzono 
zbiorowiska roślinne chłodnego klimatu późnego glacjału. Panowały bory sosno- 
wo-brzozowe o niewielkim zwarciu z domieszką wierzb (nawet Betula папа), 
jałowca, rokitnika, z udziałem licznych roślin światłolubnych. Powstają gleby 
mineralne słabo wykształcone i gleby rdzawe. Panujące zespoły roślinne sprzyjały 
intensywnemu wietrzeniu fizycznemu. Nie prowadziło to do powstawania dużych 
ilości kwaśnej ektopróchnicy, która sprzyja bielicowaniu.
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Substancja organiczna kopalnej gleby rdzawej w poziomie A na Wyżynie 
Łódzkiej [Manikowska 1985] została datowana radiowęglem na 9380±50 lat BP, 
czyli na przełom okresu preborealnego i borealnego. W Liszynie (Kotlina Płocka) 
dla substancji organicznej gleby rdzawej, ale już bielicowanej ustalono datę 14C 
8750±100 lat BP [Kamińska i in. 1986], a datę takiej samej typologicznie gleby 
w Granicy (Puszcza Kampinoska) na 8500±150 lat BP, czyli na końcową fazę 
okresu borealnego [Konecka-Betley 1982]. W Górkach (Puszcza Kampinoska) 
substancję organiczną nieokreślonej typologicznie gleby w piaskach młodszego 
dryasu datowano na 9200±160 lat BP [Urbaniak-Biernacka 1973]. Gleba rdzawa 
jest więc przewodnią glebą diagnostyczną dla wczesnego holocenu w środkowej 
Polsce, a według Kowalkowskiego [1977] również dla późnego plejstocenu.

Dalsza ewolucja roślinności drzewiastej na wydmach Puszczy była związana 
z ocieplaniem się i zwilgotnieniem klimatu w okresie atlantyckim. Na wydmach 
podścielonych żyznymi osadami zasobnymi we wszystkie składniki pokarmowe 
w okresie od 9000 do 7000 lat pojawiają się masowo drzewa liściaste. Oprócz 
borów sosnowo-brzozowych z wczesnego holocenu rozprzestrzeniają się lasy z 
olszą, dębem, wiązem, lipą i jesionem [Pawlikowski i in. 1982; Szczepanek 1982; 
Bałaga 1982; Borówko-Dłużakowa 1961]. Zbiornik istnieje i poziom wody grun
towej jest wysoki. Jest to typowa sukcesja wczesnoatlantycka ze zmniejszającym 
się udziałem sosny. Na torfowisku zaznaczają się bardzo silnie fazy wilgotnościo
we, wydzielone przez Starkla [1977] w okresie atlantyckim. W suchej fazie AT2 
zanika zbiornik wodny (około 7060 lat BP). Na wydmach po obniżeniu się lustra 
wody spada udział drzew liściastych, a wzrasta udział pyłku sosny. Rozpoczyna 
się proces bielicowania, który prowadzi do silnych przekształceń typologicznych 
gleb rdzawych. Powstają gleby bielicowo-rdzawe, bielicowe i bielice [Kuźnicki i 
in. 1974], które przy antropogenicznym przewiewaniu wydm przechodzą niekiedy 
w gleby kopalne albo utrzymują się i występują do dziś na powierzchni terenu 
[Czepińska-Kamińska 1986]. W Puszczy nie datowano radiowęglem substancji 
organicznej kopalnej bielicy. Na prawym brzegu Wisły natomiast poziom Bhfe 
bielicy kopalnej w Cięciwie, wytworzonej z piasków młodszego dryasu otrzymał 
datę radiowęglową 7150 lat BP [Konecka-Betley 1982; Baraniecka, Konecka- 
Betley 1987], a na obszarze Wyżyny Łódzkiej poziom spodic jest datowany 
radiowęglem na 8720±80 lat BP [Manikowska 1985].

Z badań wilgotnościowo-termicznych w środkowej Polsce wynika, że ponow
ne wejście sosny w większych ilościach powinno nastąpić na przełomie okresu 
atlantyckiego i subborealnego. Jednak na podstawie badań w Wilkowie stwier
dzono, że zjawisko to zaznacza się w Puszczy znacznie wcześniej. Zamiast około 
5000 lat BP występuje ono już około 7000 lat BP. Pojawienie się tak wcześnie 
sosny w diagramie z Wilkowa trudno na razie uznać za reprezentatywne dla całego 
obszaru. Trzeba tylko przyjąć, że taka sukcesja roślinna występowała na północ
nym pasie wydm na przejściu tarasów plejstoceńskich w holoceńskie. Tu z 
większym prawdopodobieństwem mógł zaistnieć inny rytm stosunków wodnych 
lub wcześniejsze przewiewanie wydm niż na południowych obszarach Parku. 
Zanik zbiornika (czyli obniżenie lustra wody gruntowej na całym obszarze) i być 
może przerwany przepływ wody odzwierciedliły się szybkim wchodzeniem sos
ny, zwłaszcza w fazach suchych atlantikum AT2 i AT4 [Starkei 1977]. Rozpoczyna 
się jak podano wcześniej bielicowanie prowadzące do ubożenia substratu mine
ralnego nie zasilanego żyznymi wodami podsiąkowo-przepływowymi. Na wy
dmach powstaje zdecydowanie kwaśna próchnica z przewagą kwasów ful-



п о К. Konecka-Betley i in.

wowych, a na glebę torfowo-murszową wchodzą głównie mchy z rzędu Bryales 
i turzyce (Carex).

Diagnostycznymi glebami dla wczesnych i środkowych faz okresu atlantyc
kiego były bielice różnych odmian odpowiadających fazie oligotroficznej zbior
nika. Nie można wykluczyć, że w fazach mokrych atlantikum mógł rozpocząć się 
proces glejowy, który uległ nieco nasileniu w okresie subborealnym, kiedy nastą
piło oziębienie klimatu i podniesienie się lustra wody. W tym czasie powstaje 
ponownie, ale okresowo, płytki zbiornik wodny, odnawia się przepływ, a nieco 
bogatszy materiał organiczny pozwala na ponowne wejście trzciny. Od tego czasu 
być może rozpoczyna się chemofaza antropogeniczna wzbogacania gleb w skład
niki pokarmowe, związane już ściśle z działalnością człowieka bytującego od 
około 5000 lat BP, a najprawdopodobniej i wcześniej, na wysoczyznach otacza
jących Puszczę.

Reasumując należy stwierdzić, że w Kotlinie Warszawskiej warunki ekologi
czne późnego plejstocenu były uzależnione od klimatu i wznawiania działalności 
wydmotwórczej; tworzą się wtedy gleby inicjalne lub słabo wykształcone o 
budowie profilowej A-C. W okresie preborealnym z piasków młodszego dryasu, 
a niekiedy i środkowego, powstają gleby rdzawe z diagnostycznym poziomem 
sideric jako gleby przewodnie dla wczesnego holocenu. Ich budowa profilowajest 
następująca A-Bv-C. Pod koniec boreału i w pierwszych fazach atlantikum 
rozpoczyna się proces bielicowania prowadzący do powstania bielic o budowie 
profilowej O-A-Ees-Bh-Bfe-C z charakterystycznym poziomem diagnostycznym 
podpowierzchniowym -  spodic. W drugiej części okresu atlantyckiego i w sub- 
boreale kontynuowany jest proces rozwoju bielic, ale z mniejszym nasileniem 
tworzą się także glejobielice o budowie profilowej O-A-Ees-Bh-Bfegg-G z diag
nostycznym poziomem glejospodic.

WNIOSKI

1. Stwierdzono -  na podstawie wcześniejszych i obecnych badań -  że w 
Puszczy na pasach bagien występowały w późnym glacjale i wczesnym holocenie 
zbiorniki wodne.

2. Datowania radiowęglowe wskazują, że akumulacja torfu w badanym zbior
niku rozpoczęła się w środkowej fazie młodszego dryasu i trwa z przerwami do 
czasów współczesnych. Spąg osadu organicznego datowano 14C na 10590±340 
lat BP.

3. Skład botaniczny roślinności torfotwórczej wskazuje na dwa etapy powsta
wania osadów: etap pierwszy -  gdy w otwartym zbiorniku wodnym tworzy się 
torf wodorostowy z domieszką gytii detrytusowej, etap drugi -  po zarośnięciu 
zbiornika, związany z ekspansją torfowisk turzycowo-mszystych, turzy cowo- 
-trzcinowych i ponownie mechowiskowych.

4. Analiza składu chemicznego osadów zbiornika pozwoliła na wydzielenie 
pięciu chemofaz w jego rozwoju: la  i lb  -  eutroficzną, 2 -  mezotroficzną, 3 - 
oligotroficzną, 4 -  mezotroficzno-antropogeniczną i 5 -  antropogeniczną. Pozwo
liło to również uściślić następstwo procesów glebotwórczych w holocenie na 
otaczających wydmach oraz powstające gleby: słabo wykształcone, rdzawe, bie- 
licowo-rdzawe, bielicowe, bielice i glejobielice.
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5. Analiza pyłkowa wykazała związek między szatą leśną badanego stanowiska 
a chemizmem złoża. Najwyraźniej zaznaczył się on w poziomie datowanym na 
około 7060 lat BP, w którym przejście od chemofazy mezotroficznej do oligotro- 
ficznej łączy się z ponownym rozprzestrzenieniem się sosny i ograniczeniem 
występowania drzew liściastych już w drugiej części okresu atlantyckiego.

LITERATURA

ALEXANDROWICZ S.W., 1983: Analiza malakologiczna profliu glebowego południowego pasa 
bagien w Puszczy Kampinoskiej. (W:) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w 
Kampinoskim Parku Narodowym (1984-1985). Wyd. SGGW-AR Warszawa; 215-227.

BAŁAGA K., 1982: Vegetation history of the Lake Łukcze environmental (Lublin Polesie, E.Poland) 
during the Late glacial and Holocene. Acta Paleobot. 22, 1: 7-22 

BARANIECKA M. D., KONECKA-BETLEY K., 1987: Fluvial sediments of the Vistulian and Holocene 
in the Warsaw Basin. Geographical Studies. [In:] "Evolution of the Vistula River Valley during the 
last 15 000 years". Special Issue, 4/11: 151-170.

BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z., 1961: Historia flory Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i 
holocenie. Przegl. Geogr, 33, 3: 365-382.

BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z., 1982: Rezultaty badań paleobotanicznych spągu profilu Nart w 
Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Glebozn. 33, 3/4: 113-118.

BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z., 1986: Ekspertyza palinologiczna 7 prób z Grabnika oraz 2 prób z Nartu 
Grobli (maszynopis) Katedra Gleboznawstwa SGGW.

BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z., KOBENDZINA J., 1961: W związku z artykułem K. Wasylikowej.
Przegl. Geogr. 34, 3: 600-603.

CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., 1986: Zależność między rzeźbą terenu a typami gleb obszarów wydmo
wych Puszczy Kampinoskiej. (W:) Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe Kampi
noskiego Parku Narodowego (1984-1985). Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 5-71.

KAMIŃSKA R., KONECKA-BETLEY K., MYCIELSKA E. 1986: The Liszyna dune in the Vistula 
Valey (east of Płock). Biul. Peryglac. 31: 141-162.

KOBENDZINA J., 1961: Próba datowania wydm Puszczy Kampinoskiej. Przegl. Geogr. 33,3:383-399. 
KONECKA-BETLEY K., 1982: Gleby kopalne wydm okolic Warszawy. Rocz. Glebozn. 33, 3-4: 

91-112.
KONECKA-BETLEY K., 1986: Age of soils formed of lacustrine limestone at Olszowieckie Błoto in 

the Vistula Valley. MTG  Hamburg: 592-597.
KONECKA-BETLEY K., 1991: Late Vistulian and Holocene fossil soils developed from aeolian and 

alluvial sediments of the Warsaw Basin. Z. Geomorph. N. E. Suppl. Bd. 90: 99-105. 
KONECKA-BETLEY K., STEFANIAK P., 1983: Geneza i typologia gleb wytworzonych z kredy 

jeziornej południowego pasa bagien w Puszczy Kampinoskiej. (W:) Wpływ działalności człowieka 
na środowisko glebowe w KPN. Wyd. SGGW, Warszawa: 201-213.

KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., CHOJNICKI J., 1988: Gleby Kotliny W ar
szawskiej. Przewodn. Konf. Teren. Jub. Zjazdu 50-lecia PTG, Warszawa, 1-94.

KOWALKOWSKI A. 1977: Dynamika rozwoju późnoplejstoceńskich i holoceńskich gleb z piasków 
wydmowych w Pomorsku. Rocz. Glebozn. 28, 3/4: 19-35.

KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., RUSIECKA D., SKŁODOWSKI P., 1974: Charakterystyka procesu 
bielicowania w glebach wytworzonych z piasków wydmowych Puszczy Kampinoskiej. Rocz. 
Glebozn. 25,2: 25-52.

LIWSKI S., MACIAK F., KARPIŃSKA J., 1967: Torfowiska Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Glebozn. 
1 8 ,1 :1 5 9 -1 8 4 .

MANIKOWSKA B., 1985: O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski Środkowej. Acta 
Geogr. Lod. 52: 1-137.



112 K. Konecka-Betley i in.

PAWLIKOWSKI M., RALSKA-JASIEWICZOWA M., SCHÖNBORN W., STUPNICKA E., SERO
CZYŃSKA K., 1982: Woryty near Gietrzwałd Olsztyn lake district, NE Poland -  vegetational history 
and lake development during the last 12000 years. Acta Palaeobot. 22, 1: 85-116.

STARKEL L., 1977: Paleogeografia holocenu. PWN, Warszawa: 1-362.
SZCZEPANEK К. 1982: Development of the peat-bog at Słopiec and the vegetational history of the 

Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts in the last 10000 years (preliminary results). Acta Palaeobot. 22, 
1:117-130.

URBANIAK-BIERNACKA U., 1973: Budowa i wiek wydmy w Górkach w Puszczy Kampinoskiej.
Przegl. Geogr. 45: 157-164.

WASYLIKOWA K. 1962: W sprawie wieku torfowisk i wydm Puszczy Kampinoskiej. Przegl. Geogr. 
34 ,3 :595-600 .

WASYLIKOWA K., 1964: Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań 
w Witowie koło Łęczycy. Biul. P ery glac. 13: 260-417.

K. KONECKA-BETLEY*, D. CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA*,
D. NALEPKA-PAPERZ**, K. WASYLIKOWA**
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SUMMARY

Investigations were carried out of the Wilków peat-bog in the Kampinoski 
National Park. Botanical, chemical, radiocarbon and pollen analyses were made.

The botanical analysis of peat composition identified two stages of peat 
formation: first stage -  water basin, algae peat originates with admixture of gyttja: 
second stage -  the reservoir becomes overgrown and invasion of different peat 
types is observed, mainly mosspeats. The chemical analysis allowed for discrimi
nation of five chemo-phases in the development of the peat-bog development. The 
identified phases (from eutrophic to anthropogenic) made it also possible to state 
precisely the sequence of soil-forming processes in the dunes mainly during the 
Holocene. The earliest organic deposit was dated with use of 14C to 10590+340 
years BP. It should be placed in the middle part of Younger Dryas, that is at the 
end of Pleistocene. The pollen analysis showed that correlation between the flora 
of the locality and chemism of the deposit existed. This relationship was most 
evident in the strata dated to about 7100 years BP in which the transition from 
chemophase 2 (mezotrophic) to chemophase 3 (oligotrophic) was connected with 
an expansion of pine and an accompanying regresses of broad-leaved tree species.
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