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A bstract: In the work the problem o f  shrinkage o f  the W ielkopolska lakes com pared with other 
parts o f  Poland is presented. Three causes determ ining that the W ielkopolska lakes shrinkage  
rate is higher than in other lake areas were determined. They are: older age o f  the lake basins, 
more intense human activity and unfavorable water balance. It was settled that with the existing  
tendency o f  changes the prospective „ life-span” o f  the W ielkopolska lakes can be estim ated  
only at several hundred years.
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WSTĘP
Jeziora -  jedne z najbardziej atrakcyjnych, jeśli nie najatrakcyjniejsze krajobrazowo 

elementy środowiska przyrodniczego na Niżu Polskim, są poddawane procesom, które 
powodują ich zanikanie. Procesy te aktywują się już w momencie „narodzin” jeziora 
i trwają bezustannie do momentu zniknięcia niecki jeziornej. Ich tempo związane jest 
z bardzo szeroko pojętymi warunkami środowiskowymi (klimatycznymi, hydrologicz
nymi itd.). Jak podaje Z. Mikulski [1964], w naszych warunkach rozwój jezior 
przebiega pod wpływem wypełniania misy jeziornej osadami mineralnymi w powiązaniu 
z procesami zarastania zbiornika przez roślinność wodną. W tym miejscu należy 
podkreślić, iż oba zjawiska potęguje działalność antropogeniczna o szerokim zakresie 
i jeszcze szerszym wachlarzu ich skutków (bardzo często trudnych do przewidzenia).

Polska, w której jeziomość wynosi 0,90%, zalicza się w porównaniu z innymi 
rejonami Europy do strefy o niskiej wartości tego parametru -  wyjątek stanowi 
północna część naszego kraju o wartości średniej -  2,10% dia obszaru trzech pojezierzy: 
Mazurskiego, Pomorskiego i Wielkopolsko-Kujawskiego. Dysproporcja w liczbie jezior 
na pojezierzach w stosunku do pozostałej części kraju związana jest z ostatnim 
zlodowaceniem Polski.
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Celem pracy jest zestawienie wyników dla czterech głównych obszarów badaw
czych: Pojezierza Mazurskiego, Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolsko- 
Kujawskiego i obszaru na południe od linii zasięgu zlodowacenia wisły i na tym tle 
prezentacja oraz analiza zanikania jezior dla Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego -  
obszaru, gdzie jeden z symptomów „żywej” rzeźby jest sukcesywnie zacierany.

TEREN I METODY BADAŃ

Spośród całego obszaru młodoglacjalnego (którego, wyznacznikiem jest m.in. duża 
liczba jezior) obszar Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego został jako pierwszy odsło
nięty spod wycofującego się z fazy leszczyńskiej na północ lądolodu skandynawskiego. 
A to ściśle wiąże się z najdłuższym okresem, który upłynął od momentu inicjacji procesów 
powodujących „zrównywanie” nowo powstałych jezior. Należy dodać, iż tereny na 
południe od linii zasięgu zlodowacenia wisły są trudno porównywalne z innymi obszarami 
ze względu na odmienność geomorfologiczną. Istotne jest również uściślenie terminu 
Wielkopolska -  traktowanego w opracowaniu jako Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie.

Metodyka dotycząca określenia zanikania naturalnych zbiorników wodnych musi 
uwzględniać dwa równorzędnie występujące zjawiska: zmiany powierzchni jezior oraz 
wypłycanie mis jeziornych. Oba zjawiska zostały przeanalizowane za pomocą kartogra
ficznej metody badania zmian środowiska. W przedstawionej pracy procedurę badawczą 
rozpoczęto od analizy zmian powierzchni jezior. W tym celu zostały porównane 
powierzchnie jezior z Katalogu jezior Polski [1954] z wartościami z połowy lat siedem
dziesiątych [A. Choiński 2006]. Obliczenia powierzchni jezior były przeprowadzone na 
mapach topograficznych w skali 1: 50000 poprzez planimetrowanie. Arkusze map 
stanowiły pola jednostkowe. Wynik uzyskany dla każdego jeziora to średnia arytmetyczna 
takich pomiarów; Dane końcowe nie obejmowały jezior o powierzchni poniżej 1 ha.

Wielkość wypłycania można określić dwojako: poprzez wykonanie datowań osadów 
oraz poprzez analizę planów batymetrycznych. Pierwsza metoda daje znakomite wyniki 
(możliwość oszacowania wielkości przyrostu osadu nawet w skali rocznej), lecz ze 
względu na sw oją pracochłonność oraz koszt wykonania nie jest powszechnie 
stosowana. Druga, bazująca na kartograficznej metodzie określenia zmian środowiska 
przyrodniczego jest z pewnością mniej dokładna (jednocześnie wystarczająca, aby 
wychwycić interesującą nas wielkość), lecz nie wymaga tyle czasu i kosztów. Pojawia 
się pytanie, dlaczego nie została wykorzystana wcześniej. Wychwycenie zmian mis 
jeziornych jest możliwe w razie posiadania co najmniej dwóch planów batymet
rycznych -  różnica musi wynosić co najmniej kilkadziesiąt lat. O ile istnieją obszerne 
dane z przełomu lat 50. i 60. XX wieku (sondowania Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie -  1RS), o tyle trudno o starszy materiał porównawczy. Autorzy spełnili 
ten wymóg, docierając do planów batymetrycznych zawartych na niemieckich mapach 
geologiczno-glebowych, pochodzących z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. 
Zestawienie takie było możliwe dla 6 jezior z Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, 
20 jezior Pojezierza Mazurskiego oraz 13 jezior Pojezierza Pomorskiego.

Wykorzystując metodę Pencka obliczono pojemność jezior poprzez splanimetrowanie 
na mapach pól zawartych między izobatami i pomnożenie ich przez średnie głębokości 
pól. Przyjęto także założenie, iż średnią głębokość w polu objętym izobatą o największej 
wartości, ustalono jako średnią arytmetyczną sum izobaty i maksymalnej głębokości. 
Traktując jako 100% dane z niemieckich map geologiczno-glebowych uzyskano 
procentowe zmniejszenie objętości.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Uzyskane wyniki dotyczące zmiany powierzchni i liczby jezior zestawiono w tabeli 1.
Jak wynika z powyższego zestawienia, omawiany obszar badawczy charakteryzuje 

bardzo duży odsetek zmniejszenia powierzchni jezior w przeciągu niespełna pięćdziesięciu 
lat w stosunku do dwóch pozostałych pojezierzy. Wynik ten jest rezultatem położenia 
Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego zarówno pod względem przyrodniczym, jak i 
administracyjnym. Mówiąc o uwarunkowaniach przyrodniczych należy mieć na uwadze 
dłuższy czas oddziaływania procesów denudacyjnych o ok. 3500 lat, to jest od momentu 
całkowitego wycofania się z tego obszaru lądolodu [Kozarski, Nowaczyk 1999], podczas 
gdy na dwóch pozostałych pojezierzach istniała jeszcze „osłona” przed ich działaniem. 
Ma to wpływ na morfometrię mis jeziornych -  są one płytsze i mniejsze w porównaniu 
z jeziorami na dwóch pozostałych pojezierzach. Średnia głębokość jezior Pojezierza 
Wielkopolsko-Kujawskiego wynosi 5,70 m, podczas gdy na Poj. Pomorskim wynosi ona 
6,84 m, a na Poj. Mazurskim -  7,45 m [Choiński 2006]. Ma to szczególne znaczenie 
dla sukcesji roślinnej, która znajduje tu korzystniejsze warunki rozwoju w porównaniu z 
pozostałymi, „bliźniaczymi” obszarami pojeziernymi. V. Kowalczyk [1993] wyliczyła 
współczynnik zarastania i wynosi on: na Poj. Wielkopolsko-Kujawskim -  7,3%, Poj. 
Mazurskim -  4,0%, Poj. Pomorskim -  2,8% roślinności wynurzonej.

TABELA 1. Zmiany powierzchni i liczby jezior 
TABLE 1. Changes o f  the lake area and number

Obszar badań Katalog jezior Polski 
[1954]

Katalog jezior Polski 
[2006]

Liczba
jezior

Pow.
jezior [ha]

Liczba
jezior

Pow.
jezior [ha]

Zanik pow. 
jezior [%]

Poj. Maz.  ̂
Poj. Pom.
Poj. W lkp.-Kuj. 
na S od zlod. wisła

2704
4129
1572
891

144946,7
115280,0
49542 ,9
6844,5

2061
3385
1347
292

130481,0
104197,3
42053,1
42 4 5 ,6

9,98
9,60

15,21
37 ,97

Polska 9296 316614,1 7081 280 9 7 7 ,0 11,26

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem przyrodniczym mającym 
wpływ na zmianę powierzchni jezior, jest przychodowa część bilansu wodnego -  opady. 
Wielkość opadów jest mniejsza na opisywanym pojezierzu niż ma to miejsce w 
pozostałych regionach. Średnia wielkość opadów (od 450 do 500 mm) jest najmniejsza 
dla nizinnych obszarów Polski, a wynika z położenia w cieniu opadowym Pojezierza 
Pomorskiego oraz Sudetów [Kondracki 2002]. Deficyt opadów pociąga za sobą niskie 
wartości szeregu innych współczynników (wielkości dopływu wód gruntowych, 
odpływu jednostkowego itd.). Przestrzenny obraz zmian powierzchni jezior przed
stawiono na rysunku 1.

Rozpatrując związek między położeniem administracyjnym Pojezierza Wielkopolsko- 
Kujawskiego a zmianą powierzchni jezior trzeba mieć na uwadze fakt, iż obszar ten 
należy do jednych z najbardziej rozwiniętych gospodarczo w kraju. Pociąga to za sobą 
silną antropopresję na środowisko przyrodnicze, w tym również na hydrosferę. Przek-
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RYSUNEK 1. Zmiany powierzchni jezior: zmniejszenie w %%: 1. 0 -5 , 2. 5 -1 0 , 3. ponad 10, 4. 
śladowy wzrost powierzchni, 5. działy wodne I rzędu
FIGURE 1. Changes o f the lake area: shrinkage rate in %%: 1 .0-5 ,2 . 5 -1 0 ,3 . over 10,4. vestigal increase 
o f  the area, 5. water-parting lines o f  the 1st range

ładając to na konkretne działania -  np. wahania poziomu wody, a tym samym zmiany 
powierzchni zbiorników śródlądowych można przypisać wykonywanym pracom 
melioracyjnym, poborowi wody oraz regulacji rzek i samych jezior. Zagospodarowanie 
danego regionu wiąże się z określonym w zależności od potrzeb człowieka działaniem, 
które powoduje zwiększenie lub zmniejszenie pewnej wielkości. To właśnie m.in. tym 
działaniem można tłumaczyć zanik powierzchni jezior. Doskonałym tego przykładem jest 
osuszanie terenu (głównie na potrzeby rolnictwa), które przeprowadzone jedno-kierunko wo 
doprowadziło niejednokrotnie do nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym, a 
w szczególności zaburzyło obieg wody. Intensywnymi pracami w tym zakresie objęte było 
dorzecze Noteci, co z pewnością miało wpływ na zmniejszenie powierzchni jezior. Również 
struktura użytkowania terenu ma bardzo istotne znaczenie dla tempa i skali tego zjawiska. 
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie charakteryzuje się znacznie większym obszarem 
powierzchni rolnych w stosunku do dwóch pozostałych pojezierzy, gdzie proporcje są 
korzystniejsze ze względu na większy odsetek powierzchni leśnych. A położenie jezior w 
obrębie dużych kompleksów leśnych ma wpływ na wolniejsze tempo ich zanikania. 
Przykłady zmian powierzchni wody zaprezentowano na rysunku 2.

Drugim, bardzo często pomijanym lub tylko sygnalizowanym procesem odpowie
dzialnym za zanikanie jezior -  definiowanym jako zmniejszenie zasobów wodnych, a nie 
tylko zmniejszenie areału -  jest proces wypłycania. Misa jeziorna jest odbiornikiem materii 
krążącej w zlewni i swego rodzaju odstojnikiem materii wytwarzanej w jego obrębie. 
Procesy erozji, sedymentacji i sedentacji prowadzą do zniwelowania niecki jeziornej.

Umniejszanie roli wypłycania jest z pewnością wynikiem braku, czy też trudności 
w zdobyciu danych w celu przeprowadzenia takiej analizy. Zostało to zasygnalizowane 
poniżej. Uzyskane wyniki dotyczące wielkości wypłycenia (łącznie dla 39 jezior) 
prezentują się następująco: Pojezierze Mazurskie 15,4%, Pojezierze Pomorskie 12,3%
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RYSUNEK 2. Przykłady zmian powierzchni jezior: a) zanikanie na skutek melioracji, b) podział jeziora 
na dwa akweny, c) zwiększenie powierzchni na skutek regulacji
FIGURE 2. Examples o f  changes o f the lake area: a) caused by land drainage, b) split into two lake basins, 
c) increase o f the area caused by regulating works
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TABELA 2. Klasa czystości wód jeziornych 
TABLE 2. Quality classes o f  lake waters

Region Klasa czystości

I II III non

n %* n %* n %* n %*

Pojezierze
Mazurskie

17 3,3 221 42,9 1878 36,2 91 17,6

Pojezierze
Pomorskie

27 7,1 189 49,5 120 31,4 46 12,0

Pojezierze 
W lkp.- Kuj.

2 0,7 82 30,5 102 37,9 83 30,9

Obszar na S 
od zlod.wisła

2 4,4 25 55,6 14 31,1 4 8,9

*% ogółu liczby jezior

i Pojezierze W ielkopolsko- 
Kujawskie 13,4%. Należy pod
kreślić, iż ze względu na nie
wielką liczbę danych nie można 
traktować ich jako miarodaj
nych dla wszystkich jezior w 
obrębie powyższych regionów. 
Bez wątpienia jednak tak znacz
ne wypłycanie to obok typu 
genetycznego mis jeziornych 
wynik działalności człowieka, 
który poprzez doprowadzanie 
zanieczyszczeń, powoduje 
zwiększenie ilości substancji 
biogenicznych. O powyżej

RYSUNEK 3. Wybrane przykłady zmian batymetrii: czarne powierzchnie -  wyspy, linie -  izobaty w metrach 
FIGURE 3. Chosen examples o f bathymetric changes: black areas -  islands, isolines -  isobathes in metres
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sygnalizowanym problemie świadczą dobitnie klasy czystości wód, których udział dla 
poszczególnych pojezierzy przedstawiono w tabeli 2.

Obraz ewolucji zachodzącej na dnie zbiorników wodnych -  prezentujący nie tylko 
zmiany głębokości, jakie zaszły pod wpływem zwiększania miąższości osadów, ale i 
ich przestrzenny rozkład -  można uzyskać zestawiając ze sobą plany batymetryczne 
jeziora z różnych okresów, co przykładowo zobrazowano na rysunku 3.

WNIOSKI

1. Wyniki badań wskazują, że położenie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego ma wpływ 
na proces zanikania jezior.

2. Proces zanikania jezior jest tam najszybszy spośród obszaru młodoglacjalnego Polski.
3. W rozważaniach nad zanikaniem jezior (zasobów wodnych) należy uwzględnić proces 

wypłycania mis jeziornych.
4. Głównym czynnikiem powodującym i przyspieszającym zanikanie jezior na Pojezierzu 

Wielkopolsko-Kujawskim (i nie tylko) jest działalność człowieka, a w szczególności 
takie działania, jak: melioracje, regulacje rzek, intensyfikacja rolnictwa i tym samym 
dostarczanie dużych ilości substancji biogenicznych.

5. Zakładając utrzymywanie się obecnej tendencji zanikania jezior, „żywotność” ich na 
Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim to rząd kilkuset lat.

LITERATURA

CHOIŃSKI A. 1995: Zarys limnologii fizycznej Polski, Wyd. Nauk. UAM , Poznań.
CHOIŃSKI A. 2002: Przykłady współczesnego zaniku jezior w  Polsce. W: Obieg w ody w  zmieniają

cym się środowisku. Prace Instytutu Geografii AŚ w Kielcach  7: 247-258 .
CHOIŃSKI A. 2006: Katalog jezior Polski. Wyd. Nauk. UAM , Poznań.
KONDRACKI J. 2002: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
KOWALCZYK V. 1993 : Zróżnicowanie zarastania jezior w  zlewniach w  obrębie wydzielonych pojezierzy 

(maszynopis), IG UAM , Poznań.
KOZARSKI S., NOW ACZYK B. 1999: Paleografia Polski w vistulianie. W: Geografia fizyczna Polski 

-  środowisko przyrodnicze. Starkei L. (red.), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
METODY B A D A Ń  FIZYCZNOLIMNOLOGICZNYCH, 1993: Lange W. (red.), UG, Gdańsk. 
MIKULSKI Z. 1964: Zarys hydrografii Polski. PWN, Warszawa.
PTAK M. 2008: W ypłycanie jezior, jako główny czynnik ich zaniku. Pol. J. Environ. Stud, (w druku). 

Prof. zw. d r  hab. A d a m  C h oiń sk i
In sty tu t G e o g ra fii F izy c zn e j i K s z ta łto w a n ia  Ś ro d o w isk a  P rzy ro d n ic ze g o ,
U n iw e rsy te t im. A d a m a  M ic k ie w ic za  w  P o zn a n iu  
ul. D z ię g ie lo w a  27, P o zn a ń  
e -m a il: c h o in sk i@ a m u .e d u .p l

M g r  M a r iu sz  P ta k
In sty tu t G e o g ra jli  F izy c zn e j i K s z ta łto w a n ia  Ś ro d o w isk a  P rzy ro d n ic ze g o ,
U n iw e rsy te t im. A d a m a  M ic k ie w ic za  w  P o zn a n iu  
ul. D z ię g ie lo w a  27, P o zn a ń  
e-m a il: m a r p l l4 @ w p .p l

mailto:choinski@amu.edu.pl
mailto:marpll4@wp.pl

