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A bstract: In the Mazurian Lakeland, rheophilous wetlands (represented by low peatlands) 
occupy 7.1% of macroregion area. This is almost twice compared to the country is mean share. 
They occur in 7 346 objects, most o f them (90%) are smaller than 25 ha. The highest quantity of 
them was found in the Great Mazurian Lakes Region (13.5%) and the lowest -  in the Szeskie 
Hills (1.9%). Usually deep peat deposits consist o f more than 80% of alder-wood peat and 
sedge-moss peat. More than 90% of studied biotopes are in the decession phase.
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WSTĘP

Mokradła to uwodnione ekosystemy, w których występuje hydrofilna roślinność 
oraz zachodzi akumulacja utworów organicznych. Ostatnio do biotopów mokradłowych 
włącza się również odwodnione i przeobrażone siedliska hydrogeniczne. Określenie 
„mokradła” odpowiada pojęciom obcojęzycznym wetlands, Feuchtgebieten, bołota 
[Okruszko 1983].

W warunkach geograficznych Polski powstają głównie mokradła reofilne, 
reprezentowane przez torfowiska niskie związane z dopływem wody z terenów 
otaczających [Dembek i in. 2000]. W ich rozwoju szczególną rolę odgrywa geomor
fologia terenu wpływająca na sposób dopływu i odpływu wody do siedliska. Ze względu 
na zróżnicowanie powodowane geomorfologią wyróżnia się trzy typy hydrologiczne 
mokradeł reofilnych: typogeniczne, soligeniczne i fluwiogeniczne [Okruszko 1983].
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Biotopy mokradło we odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu 
przyrodniczego; łączą różne krajobrazy i wzbogacają je ekologicznie. Znaczenie 
terenów mokradłowych jest coraz bardziej eksponowane w literaturze światowej 
[Mitsch, Gosselink 1993]. Dużo uwagi poświęca się tym biotopom w priorytetach 
badawczych VI programu Unii Europejskiej [Komunikat Kom isji... 2002].

Praca dotyczy charakterystyki mokradeł reofilnych (reprezentowanych przez 
torfowiska niskie) poszczególnych mezoregionów Pojezierza Mazurskiego. Mezoregiony 
te reprezentują obszary o podobnych warunkach geologicznych i geomorfologicznych, 
które decydująo akumulacji i rozrządzie wody, co znajduje odzwierciedlenie w rozwoju 
i specyfice mokradeł reofilnych. Wykonana została analiza przyczynowo-skutkowa 
rozwoju mokradeł w ujęciu przestrzennym. Przyczyną są uwarunkowania fizyczno- 
geograficzne mezoregionów Pojezierza Mazurskiego, a skutkiem powstanie określonych 
rodzajów mokradeł. Miarą współczesnej ewolucji tych biotopów jest stan przeobrażenia 
utworów glebowych.

W stosunku do dotychczasowych opracowań [Gotkiewicz, Piaścik 1990; Gotkiewicz 
i in. 1995a; Gotkiewicz i in. 1995b; Piaścik i in. 1998; Piaścik i in. 2000] praca 
przedstawia w znacznie większym stopniu relację między środowiskiem geograficznym 
a mokradłami na Pojezierzu Mazurskim w ujęciu przestrzennym i wielkoobszarowym. 
Przestrzenny układ badanych biotopów jest istotny, bowiem odzwierciedla pierwotne 
warunki geomorfologiczne i hydrologiczne w mezoregionach Pojezierza Mazurskiego.

MATERIAŁ I METODY

Zakres prac badawczych prezentuje podejście wielkoobszarowe, uwzględniające 
rozmieszczenie przestrzenne i rozwój mokradeł reofilnych (obejmujących torfowiska 
niskie) w mezoregionach Pojezierza Mazurskiego (Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze 
Mrągowskie, Pojezierze Ełckie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Równina Mazurska, 
Kraina Węgorapy, Garb Szeski). Zakres badań obejmuje prace kartograficzne, kameralne 
i weryfikację terenową. Materiał źródłowy stanowiły dokumentacje geologiczne 
torfowisk, komputerowa baza danych o torfowiskach północno-wschodniego regionu 
Polski i mapa rozmieszczenia torfowisk północno-wschodniego regionu Polski w skali 
1:100 000. Informacje zawarte w dokumentacjach geologicznych torfowisk zweryfi
kowano na podstawie najnowszej wiedzy z tego zakresu i obecnie przyjętych kryteriów 
[Okruszko 1976, 1977]. Na mapy topograficzne w skali 1:100 000 naniesiono granice 
mezoregionów oraz 7 346 mokradeł reofilnych.

W komputerowej bazie danych o torfowiskach północno-wschodniego regionu Polski 
utworzono oddzielne zbiory danych (w programie Excel) dla mezoregionów Pojezierza 
Mazurskiego. W zbiorach tych dokonano podziału mokradeł według wielkości (<10 
ha, 10-25 ha, 25-50 ha, 50-100 ha, >100 ha) i sporządzono dla nich oddzielne 
zestawienia, w których uwzględniono rodzaj genetyczny torfu, miąższość złóż 
torfowych, stopień rozkładu torfu, rodzaj podłoża oraz fazy rozwoju mokradeł.

Uzyskane wyniki zestawiono w 800 tabelach roboczych, a na ich podstawie 
sporządzono 160 rysunków. W pracy jednak zamieszczono najbardziej reprezentatywne 
dane w formie tabeli i 4 rysunków.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Pojezierze Mazurskie stanowi 4,2% powierzchni kraju oraz 11,2% obszaru 
młodoglacjalnego Polski [Dembek i in. 2000]. Makroregion ten obejmuje 7 mezo- 
regionów zróżnicowanych pod względem wielkości (tab. 1) oraz warunków 
hipsometrycznych (rys.l), geologicznych, geomorfologicznych i hydrograficznych 
[Kondracki 1972].

Mokradła reofilne (reprezentowane przez torfowiska niskie) zajmują 7,1% 
powierzchni całego Pojezierza (tab. 1), tj. o 2% więcej w stosunku do całej strefy 
młodoglacjalnej i 2-krotnie więcej w porównaniu ze średnią krajową [Dembek i in. 
2000]. W mezoregionach areał ich jest zróżnicowany, (w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich 2-krotnie większy, a na Garbie Szeskim - 3-krotnie mniejszy niż na całym 
Pojezierzu) (tab. 1). W omawianym makroregionie stwierdzono 7 346 obiektów 
mokradłowych, z czego 85,6% ma genezępojeziomą, tj. mniej o 20% w porównaniu z 
całą strefą młodoglacjalną [Dembek i in. 2000] i 3,5-krotnie niższa niż na Polesiu 
Lubelskim [Gawlik, Dembek 2002].

Stwierdzono, że na Pojezierzach: Olsztyńskim, Mrągowskim i Ełckim w mokradła 
reofilne przekształciła się ponad połowa pierwotnych jezior, a w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich -  jedna trzecia, natomiast na Równinie Mazurskiej -  dwie trzecie 
[Łemkowska 2003]. Ponad połowa tych biotopów zalega na gytii organicznej. Jedynie 
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i na Równinie Mazurskiej ich podłożem jest 
gytia wapienna [Łemkowska 2003]. Dowodzi to wysokiego trofizmu i zwiększonych 
zasobów wodnych badanych mokradeł. W procesie paludyfikacji najwięcej mokradeł 
rozwinęło się na Równinie Mazurskiej (tab. 1).

Na Pojezierzu Mazurskim w ujęciu statystycznym na każde 100 km2 przypada 56 
mokradeł, tj. 2-krotnie mniej niż na Polesiu Lubelskim [Gawlik, Dembek 2002]. Pod 
względem liczebności najmniejsze zagęszczenie mokradeł stwierdzono na Równinie 
Mazurskiej, gdzie jest ich 2-3-krotnie mniej w porównaniu z pozostałymi mezo- 
regionami. Średnia powierzchnia mokradła na Pojezierzu Mazurskim wynosi 12,8 ha i 
jest zbliżona do strefy młodoglacjalnej, a mniejsza 2-krotnie od średniej krajowej 
[Dembek i in. 2000] i 6-krotnie niż na Polesiu Lubelskim [Gawlik, Dembek 2002]. 
Średnia miąższość torfu wynosi 1,6 m (tab. 1) i jest zbliżona do strefy młodoglacjalnej, 
a w porównaniu z Polesiem Lubelskim o 40 cm mniejsza [Gawlik, Dembek 2002].

W budowie złóż mokradeł reofilnych Pojezierza Mazurskiego największy udział 
mają torfy olesowe i turzycowiskowe (rys. 2). Świadczy to o zmiennych warunkach 
dopływu wody do tych siedlisk, a badane mokradła kwalifikuje do topogenicznych i 
soligenicznych [Dembek, Oświt 1992; Okruszko 1983]. Torfy te zajmująponad 80% 
złóż mokradeł reofilnych, a w mezoregionach udział ich jest równomierny (rys. 2). 
Torfy olesowe charakterystyczne są dla mokradeł małych i wykazują związek z 
lesistością [Łemkowska 2003]. Areał ich jest zbliżony do całej strefy młodoglacjalnej 
[Dembek i in. 2000], a ponad 2-krotnie mniejszy w porównaniu z Polesiem Lubelskim 
[Gawlik, Dembek 2002]. Udział torfów turzycowiskowych jest ponad 1,5-krotnie 
większy w porównaniu ze strefą młodoglacjalną i zbliżony do Polesia Lubelskiego. 
Nieznaczny udział torfów szuwarowych (rys. 2) wynika ze słabo rozwiniętej sieci



TABELA 1. Charakterystyka zatorfienia mezorcgionów Pojezierza Mazurskiego 
TABLE 1. Characteristics o f  peat-covered area o f the Mazurian Lakeland mesoregions

Wyszczególnienie
Specification

Mezoregiony -  Mesoregions Pojezierze
Mazurskie
Mazurian
Lakeland

Pojezierze
Olsztyń
skie
Olsztyn
Lakeland

Pojezierze
Mrągowskie
Mrągowo
Lakeland

Pojezierze
Ełckie
Ełk
Lakeland

Kraina
Wielkich
Jezior
Mazurskich
Great
Mazurian
Lakes Region

Równina
Mazurska
Mazurian
Plain

Kraina
W ęgorapy
W ęgorapa
Region

Garb
Szeski
Szeskie
Hills

Powierzchnia mezoregionu [ha]/[%] 381 700 182 800 263 100 173 200 208 500 69 000 40 100 1 318 400
Area of mesoregion [ha]/[%] 29,0 13,9 20,0 13,1 15,8 5,2 3,0 100
Liczba torfowisk niskich 
Number o f  low peatlands

2074
20621,1

1164 1854 1295 515 207 237 7346

Powierzchnia torfowisk niskich [ha] 
Area of low peatlands [ha] 5,4

10777,3 19174,6 23342,2 15617,7 3459,9 748,0 93741,3

Zatorfienie [%]
Area covered by low peatlands [%] 9,9

5,9 7 ,3 13,5 7,5 5,0 1,9 7,1

Średnia powierzchnia torfowiska [ha] 
Average area o f  peatland [ha] 54

9,3 10,3 18,0 30,3 16,7 3,2 12,8

Ilość złóż torfowych na 100 km2 
Number o f  peat bogs per 100 km2 89,6

64 70 75 25 30 59 56

Udział torfowisk pojeziomych [%] 
Postlake peatlands [%] 1,5

92,5 82,5 91,5 73,4 82,3 74,1 85,8

Średnia miąższość złoża torfu [m] 
Average depth o f peat bog [m]

1,7 1,6 1,5 1,1 1,7 2,0 1,6
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Granica Pojezierza Mazurskiego: border of Mazurian Lakeland

RYSUNEK 1. Hipsometria Pojezierza Mazurskiego [Kondracki 1972] 
FIGURE 1. Hipsometry of the Mazurian Lakeland [Kondracki 1972]

hydrograficznej Pojezierza Mazurskiego. Torfy turzycowiskowe i szuwarowe występują 
na mokradłach w pobliżu jezior. Areał torfów mechowiskowych jest najmniejszy (rys.
2) i zbliżony do strefy młodoglacjalnej [Dembek i in. 2000] i Polesia Lubelskiego 
[Gawlik, Dembek 2002].

Badane biotopy mają duże zdolności retencyjne i podsiąkowe. Świadczy o tym 
słaby i średni stopień rozkładu torfów w ponad 80% złóż [Łemkowska 2003]. Dominacja 
złóż głębokich i średnio głębokich z wyjątkiem Równiny Mazurskiej (rys. 4) dowodzi 
dużej stabilności tych biotopów w morenowej części Pojezierza Mazurskiego.

Mokradła reofilne Pojezierza Mazurskiego cechuje duże rozdrobnienie (rys. 4). 
Dominują obiekty do 10 ha. Koncentrują się one w mezoregionach bogato urzeźbionych 
(rys. 1) (Pojezierze Olsztyńskie, Mrągowskie i Ełckie oraz Garb Szeski) i są mody
fikowane przez procesy deluwialne. Obiekty większe występują przeważnie w pobliżu 
jezior i cieków wodnych (rys. 5). Rozdrobnienie mokradeł dobrze odzwierciedla wskaźnik 
ich wielkości. Na Pojezierzach jest on 3-krotnie mniejszy niż na Równinie Mazurskiej 
(tab. 1).W porównaniu do liczby i wielkości torfowisk w Polsce na Pojezierzu Mazurskim 
rozdrobnienie mokradeł jest większe o ponad 20% [Pietrucień 1988]. Przestrzenne
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В  mechowiskowe, moss-sedge 

□  szuwarowe, reed

Great MazLirinii 
Lakes Region

leg ion

S  turzycowiskowe, sedge-reed 

□  olesowe, alder-wood

RYSUNEK 2. Rodzaje genetyczne torfów w mokradłach Pojezierza Mazurskiego 
FIGURE 2. Genetic kinds of peat in the wetlands in the Mazurian Lakeland

RYSUNEK 3. Miąższość złóż torfowych mokradeł reofilnych Pojezierza Mazurskiego 
FIGURE 3. Depth of peat deposits in the rheophilous wetlands in the Mazurian Lakeland
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RYSUNEK 4. Wielkość mokradeł reofilnych w mezoregionach Pojezierza Mazurskiego 
FIGURE 4. Size of rheophilous wetlands in the Mazurian Lakeland mesoregions

rozmieszczenie badanych biotopów jest wyraźnie związane z warunkami geomor
fologicznymi mezoregionów i hipsometrią. W północnej i wschodniej części Pojezierzy: 
Olsztyńskiego, Mrągowskiego i Ełckiego, gdzie teren jest silnie urzeźbiony (rys. 1) 
rozdrobnienie mokradeł jest większe w porównaniu z częścią południową (rys. 5). 
W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich mokradła przeważnie są większe i usytuowane 
w sąsiedztwie jezior (rys. 5).

Badane mokradła w ponad 90% znajdują się w fazie decesji i podlegają procesowi 
murszenia [Łemkowska 2003]. W wyniku tego procesu biotopy te ewoluują w kierunku 
gleb o coraz mniejszej zawartości materii organicznej [Piaścik 1977].

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że mokradła Pojezierzy: 
Olsztyńskiego, Mrągowskiego i Ełckiego sąbardziej odporne na przeobrażenia niż mokradła 
Równiny Mazurskiej. Wynika to z ich rozdrobnienia, dużej głębokości, genezy pojeziomej i 
gytii organicznej w podłożu. W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich ścisłe powiązanie 
omawianych biotopów z licznymi jeziorami wpływa na ich ekologiczną odporność.

Z uwagi na duże walory środowiskowe wszystkie mokradła w fazie akumulacji (ok. 
10%) winny uzyskać status użytków ekologicznych, a obiekty o dużych walorach 
przyrodniczych należy objąć ścisłą ochroną, aby przekazać je w stanie naturalnym 
przyszłym pokoleniom.
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RYSUNEK 5. Rozmieszczenie mokradeł reofilnych w mezoregionach Pojezierza Mazurskiego:
A-Pojezierze Olsztyńskie; В -Pojezierze Mrągowskie; С -Kraina Wielkich Jezior Mazurskich;
D -  Pojezierze Ełckie; E -  Równina Mazurska; F -  Kraina Węgorapy; G -  Garb Szeski
FIGURE 5. Distribution of rheophilous wetlands in the Mazurian Lakeland mesoregions: A -  Olsztyn
Lakeland, В -  Mrągowo Lakeland, С -  Great Mazurian Lakes Region, D -  Elk Lakeland, E -  Mazurian
Plain, F -  Węgorapa Region, G -  Szeskie Hills

WNIOSKI

1. Mokradła reofilne (reprezentowane przez torfowiska niskie) zajmują7% powierzchni 
Pojezierza Mazurskiego, tj. 2% więcej w porównaniu z obszarem młodoglacjalnym 
kraju i wykazują zróżnicowanie w mezoregionach.

2. Badane biotopy cechuje duże rozdrobnienie. Mokradła małe koncentrują się w me
zoregionach bogato urzeźbionych, a większe w pobliżu jezior, cieków wodnych oraz 
na sandrach.

3. Mokradła reofilne w ponad 80% zbudowane są z torfów turzycowiskowych i oleso- 
wych, co kwalifikuje je do soligenicznego i topogenicznego typu hydrologicznego.

4. Mokradła Pojezierzy: Olsztyńskiego, Mrągowskiego i Ełckiego wykazują większą 
stabilność oraz większe zdolności retencyjne i podsiąkowe niż mokradła Równiny 
Mazurskiej.

5. Badane biotopy stanowią poważne źródło zasobów wodnych i odgrywająznacznąrolę 
między retencją powierzchniową a podziemną. Łączą ekosystemy oraz wzbogacają 
ekologicznie krajobrazy Pojezierza Mazurskiego i wraz z jeziorami świadczą o ich
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młodości. Z tego względu biotopy te, zwłaszcza w fazie akumulacji, winny uzyskać 
status użytków ekologicznych, a obiekty o dużych walorach należy objąć ochroną.
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