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Abstract: The paper discusses anthropogenic and natural factors causing the disappearance o f  lakes. 
Attention is dawn to the considerable role o f  melioration works, conducted since the M iddle A ges and 
contributing to the decrease in the lake surface and volume. Climatic conditions typical o f  the W ielkopol- 
ska-Kujawy Lake District, unfavourable for the formation o f  water resources, were documented. It is 
emphasized that it is often very difficult to indicate one substantial factor exclusively responsible for the 
disappearance o f a lake. Numerous examples o f  disappearance o f  single lakes and o f  lake complexes in the 
area o f  the River Warta drainage area are supplied.
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WSTĘP
Jeziora polodowcowe należą do najmniej trwałych elementów środowiska. W swojej 

krótkiej historii trwającej przez ostatnie 11 -12  tys. lat zmieniały swoje parametry morfo
metryczne w zależności od fluktuacji klimatycznych i tempa sedymentacji osadów. Po
ziom wody w Jeziorze Biskupińskim ok. 6 tys. lat temu był niższy o 4 m w porównaniu 
do współczesnego, a 2 tys. lat temu był z kolei wyższy o prawie 2 m [Niewiarowski 
1995]. Większość jezior polodowcowych na Niżu Polskim zanikła [Kalinowska 1961]. 
Główne przyczyny zaniku jezior zakwalifikować należy jako naturalne. Należą do nich 
m.in.: zarastanie, wypełnianie mis jeziornych osadami oraz okresowe zmniejszanie zasila
nia. Począwszy od XVIII, a zwłaszcza w XIX i XX wieku, nastąpiło gwałtowne nasilenie 
antropopresji, które przyczyniło się do przyspieszenia zaniku jezior, a także wzrostu tem
pa ich eutrofizacji. Procesy te zaznaczyły się najwyraźniej na obszarach predysponowa
nych do rozwoju rolnictwa, w tym przede wszystkim na Pojezierzu Wielkopolsko-Ku-
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jawskim oraz na zachodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego. Intensywna gospodarka 
rolna oraz przemysł rolno-spożywczy w XX wieku przyczyniły się w największym stopniu 
do ilościowej i jakościowej degradacji zasobów wodnych jezior w wymienionych regio
nach.

OBSZAR I METODY BADAŃ

Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie położone jest-najogólniej -  w środkowo-zachodniej 
części Polski, między Odrą i Wisłą. Granicę północną stanowi pradolina Toruńsko-Eber- 
swaldzka (w dużym części wykorzystywana przez rzekę Noteć), a południowa pokrywa 
się z maksymalnym zasięgiem ostatniego zlodowacenia. Środkowa i zachodnia część 
omawianego obszaru znajduje się w dorzeczu Odry, a część wschodnia należy do dorze
cza Wisły. Obszar ten charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami terenu. Podczas ostat
nich trzech wieków został pod każdym względem znacznie przekształcony przez czło
wieka [Kaniecki 1997]. Sieć rzeczna jest uboga, co wiąże się przede wszystkim z niewiel
kim zasilaniem opadami atmosferycznymi. Cały region znajduje się bowiem w równoleż
nikowym pasie najniższych sum rocznych opadów, tj. średnio poniżej 550 mm w okresie 
roku [Lorenc 2005].

W pracy wykorzystano materiały kartograficzne w różnych skalach z XIX i XX wie
ku, plany batymetryczne jezior, a także ortofotomapę z początku obecnego wieku. Uwzględ
niono wyniki obserwacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, a także dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wielkopolskiego Za
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Wielkość i tempo zanikania jezior 
określono za pomocą kartograficznej metody badania zmian środowiska [Choiński, Ptak
2008]. Metoda ta umożliwia m.in. dokładne określenie zmian powierzchni jezior. W obli
czeniach brano pod uwagę jeziora o powierzchni powyżej 1 ha. Trendy i tendencje zmian 
elementów meteorologicznych określono metodami statystycznymi.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zanikanie jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim rozpoczęło się -  podobnie jak 
na sąsiednich obszarach -  krótko po ich utworzeniu się, a więc ok. 12 tys. lat temu. 
Tempo tego procesu było i nadal jest silnie zróżnicowane w przypadku każdego jeziora i 
zależy od wielu czynników naturalnych (m.in. morfometrii misy jeziornej, zasilania, wiel
kości i rodzaju zlewni jeziora), a w ostatnich wiekach także (czasami przede wszystkim) 
od czynników antropogenicznych. Pierwsze istotne zmiany powierzchni i objętości jezior 
spowodowane przez człowieka związane były ze zwiększaniem areału upraw i karczowa
niem lasów. W XIV wieku grunty orne stanowiły zaledwie 18% obszaru Wielkopolski 
[Kaniecki 1991]. Lesistość Wielkopolski zmniejszała się stopniowo z 50 w końcu XIV 
wieku do 41 w XVI wieku, 31 pod koniec XVIII wieku i 21% przed pierwszą wojną 
światową. W konsekwencji wycięcia lasów następował przyspieszony spływ wody, wzrost 
erozji oraz koncentracja wody w niżej położonych dolinach rzecznych (np. w dolinie 
Warty w okresie od końca X do końca XIX wieku poziom wody podniósł się o 3 m, a w 
dolinie Sanu wg Wilgata [Lipiński 2006] o 2-3 m). Szybszemu spływowi wody na obsza
rach wylesionych towarzyszyło obniżenie poziomu wody gruntowej i wzrost parowania 
zarówno terenowego, jak i parowania z powierzchni wody.
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Uwarunkowania antropogeniczne
Tempo zaniku jezior zostało znacznie przyspieszone w wieku XIX w wyniku prac me

lioracyjnych, prowadzonych często na dużą skalę. Przykładem mogą być melioracje w 
zlewni rzeki Obry, w ramach których już od 1806 roku prowadzono prace hydrotechniczne 
[Kaniecki 1997, Przybyła 2008], melioracje w zlewni rzeki Wełny [Kaniecki 1997, Paluch
2009], czy melioracje w zlewni Noteci. W zlewni Obry wybudowano do 1832 roku łącznie 
236 km kanałów, a następnie dalej rozbudowywano system melioracji w celu m.in. pokry
cia niedoborów wody w dolinie Kanałów Obrzańskich, nazywanej często Żuławami Obrzań- 
skimi. Powodowało to zmniejszanie zasobów wodnych na wysoczyznach, a więc na ob
szarach występowania jezior. Z kolei regulacja rzeki Wełny zmieniła zarówno poziom zwier
ciadła wody w jeziorach, jak i ich powierzchnię, a także warunki zasilania. Dotyczyło to 
m.in. następujących jezior: Jankowo Dolne, Strzyżewskie, Piotrowskie, Ławiczno, Bisku
piec, Rząsno, Zioło, Rogowskie, Tonowo, Żemickie i Łęgowskie. Podobna sytuacja wystą
piła wskutek regulacji rzeki Małej Wełny oraz prac melioracyjnych prowadzonych przez 
spółki wodne w dolinach Strugi Gołanieckiej, Nielby i Rudki. Regulacja górnego odcinka 
Wełny przyniosła -  poza osuszeniem doliny -  zmniejszenie powierzchni Jeziora Wierzbi- 
czańskiego i wydzielenie z jego akwenu Jeziora Modrzę, zmniejszenie powierzchni jezior 
Jankowskiego i Łęg. Ponadto spowodowała zanik Błot Strzyżyńskich, bagien Stróżka i 
Jeziora Kątna. Prace melioracyjne prowadzone w zlewni Nielby doprowadziły do zmiany 
lokalnego kierunku odpływu wód oraz do podziału istniejącego Jeziora Rgielskiego na osob
ne akweny: Rgielskie Wschodnie, Bracholińskie, Rgielskie Zachodnie i Rgielskie Południo
we. Z położonego na Strudze Gołanieckiej jeziora Bełsko w wyniku obniżenia poziomu 
wody powstały jeziora: Kobyłeckie, Bukowieckie i Bukowieckie Małe. Efektem skanalizo
wania górnej Noteci od jeziora Gopło po Nakło, a także osuszenia bagien nadnoteckich i 
budową Kanału Bydgoskiego było obniżenie do 1882 roku poziomu wody w jeziorze Gopło 
łącznie o 3,2 m [Kaniecki 1997], a według innego źródła o 3,38 m [Dorożyński, Skowron 
2002]. Nastąpiło zmniejszenie powierzchni jeziora Gopło z 11 244,3 do 2121,5 ha oraz 
objętości z 279 479 do 78 497 tys. m3, czyli ponad 3,5-krotnie. Obniżono także poziom 
wody w wielu innych jeziorach, w tym m.in. w Jeziorze Sadłogościńskim o 1,1 m, w 
Jeziorze Mielno o 0,8 m i w Jeziorze Pakoskim o 0,6 m. W XIX i na początku XX wieku 
wszelkie prace odwadniające prowadzone były przez liczne spółki wodne. Prace te stano
wiły istotny element przyspieszający i intensyfikujący naturalny proces zanikania jezior na 
Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Porównując powierzchnie 326 jezior wielkopolskich 
na mapach pruskich w skali 1:25 000 z lat 1890 i 1894 z ich powierzchnią na mapach w 
tej samej skali z 1980 roku, stwierdzono zmniejszenie o 18% powierzchni jezior bezod
pływowych, o 15,5% jezior odpływowych i o 12% jezior przepływowych [Kaniecki 
1997]. Warto zaznaczyć, że osuszenie części jeziora i/lub meliorowanie użytków zielo
nych szybko zwracało poniesione koszty. W XIX wieku dochód z I klasy łąk lub pa
stwisk szacowany był na poziomie czystego dochodu uzyskiwanego z gruntów ornych 
IV, a nawet III klasy.

Do zmniejszenia powierzchni jezior przyczyniły się także prace melioracyjne prowa
dzone współcześnie. Od lat 50. do lat 70. XX wieku w ówczesnym województwie po
znańskim zaznaczał się szybki wzrost melioracji gruntów ornych z 3-4 tys. rocznie do 
ponad 23 tys. ha rocznie, a także łąk i pastwisk od 1 do prawie 10 tys. ha rocznie (rys. 1). 
Ogółem w tym okresie w województwie poznańskim zmeliorowano ponad 220 tys. ha 
gruntów ornych oraz blisko 75 tys. ha łąk i pastwisk. Od 1991 r. postępuje stały regres w 
dziedzinie melioracji. Od początku XXI wieku, podobnie jak w okresie kryzysu rolnicze-
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RYSUNEK 1. Melioracje gruntów ornych (kolumny ciemne) oraz łąk i pastwisk (kolumny jasne) w  latach 
1956-1970 w  województwie poznańskim (na podstawie danych GUS)
FIGURE 1. M eliorations o f arable soils (dark bars) as well as meadows and pastures (fair bars) in the 
years 1956-1970 in the Poznań District (basing on the data from GUS (the Main Statistics Office)

go z lat 30. XX wieku, prawie całkowicie zaniechano prac melioracyjnych na użytkach 
rolnych.

W 2009 roku w województwie wielkopolskim zmeliorowanych było łącznie 971,3 
tys. ha (53,7% użytków rolnych), w tym 835,7 tys. ha gruntów ornych i 135,6 tys. ha 
łąk i pastwisk. Wśród zmeliorowanych gruntów ornych ok. 91% stanowiły obszary zdre
nowane. Część urządzeń wodnych, w tym melioracyjnych, uległa dekapitalizacji. Ocenia 
się, że w województwie wielkopolskim kompleksowej odbudowy wymagają urządzenia 
melioracyjne na powierzchni 298,6 tys. ha użytków rolnych, w tym na 2274 ha grun
tów ornych i 71,2 ha użytków zielonych (dane Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą
dzeń Wodnych w Poznaniu). Odbudowa tych urządzeń polega na odtworzeniu sieci ro

wów melioracji szczegółowych i renowacji ist
niejących systemów drenarskich. W związku 
z planowanym rozpoczęciem tych ważnych z 
gospodarczego punktu widzenia prac można 
oczekiwać, że nie pozostaną one bez wpływu 
na zmiany powierzchni jezior.

W wyniku intensywnych prac melioracyj
nych prowadzonych w drugiej połowie XX 
wieku nastąpił zanik jezior położonych w in
nych częściach omawianego obszaru, w tym 
w mezoregionie Kotlina Płocka. Do najbardziej 
spektakularnych przykładów należy zmniejsze
nie powierzchni Jeziora Rakutowskiego, rezer
watu florystycznego, które jeszcze w latach 20. 
XX wieku należało do największych na Poje
zierzu Wielkopolsko-Kujawskim (351 ha). Pod 
koniec XX wieku powierzchnia tego jeziora 
zmniejszyła się do ok. 165 ha, czyli o ponad 55 % 
(rys. 2). Tak wielkie zmniejszenie powierzchni 
jeziora w okresie 40 lat wywołuje niekorzystny 

RY SUN EK ^. Jez i° r°  Rakutowskie w  1909 wpływ na ekosystemy wodne i lądowe, zagra-
FIGURĘ 2. Rakutowskie Lake in the years ^  daIf e m u  funkcjonowaniu rezerwatu i
1909 and 1982 Jest zjawiskiem wyjątkowym w skali Europy.
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Do najważniejszych przyczyn tak poważnego zmniejszenia powierzchni Jeziora Ra- 
kutowskiego zaliczyć należy: regulację przepływającej przez jezioro Rakutówki (w latach 
1955-1957 i następnych), prace melioracyjne w zlewni jeziora i w zlewni Rakutówki 
(głównie w latach 60. XX wieku), obniżenie poziomu wody gruntowej oraz krótkookre
sowe zmiany klimatyczne. W wyniku wybudowania rowów melioracyjnych (w tym opa
skowych względem jeziora) nie tylko zmniejszono ilość wody przepływającej przez jezio
ro, ale także ograniczono jego zasilanie wodami spływającymi bezpośrednio z wyżej po
łożonej (o ok. 15-20 m) Wysoczyzny Kujawskiej.

Osobnym zagadnieniem związanym z antropogenicznymi uwarunkowaniami obniże
nia poziomu wody w jeziorach i tym samym zmniejszenia ich powierzchni, jest wzrost 
eksploatacji wód podziemnych w XX wieku zarówno dla celów komunalnych, jak i prze
mysłowych. Działalność tego rodzaju doprowadziła w obrębie wielu obszarów do obni
żenia poziomu wód podziemnych, a także do powstania lejów depresji. Przykładem mogą 
być jeziora położone na południe od Włocławka. W wyniku oddziaływania leja depresji 
położonego w pobliżu ujęcia wód „Krzywe Błota” poziom wody w Jeziorze Wikaryjskim 
obniżył się o ok. 2 m. Powierzchnia tego jeziora zmniejszyła się w latach 1924-1994 o 
33%, a objętość o 44%. Zmniejszyły swoje zasoby wodne także sąsiednie jeziora: Widoń 
o 40% i Radyszyńskie o 20%. W sąsiedztwie tych jezior zanikły mokradła [Babiński, 
Falkowska 2006].

Aktualnie dyskutowany jest temat przyczyn obniżenia poziomu wody w jeziorach 
położonych w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło, a także w jeziorach znajdujących się w 
sąsiednich zlewniach. Wyniki badań Unickiego i Orłowskiego [2006] wskazująna oddzia
ływanie leja depresyjnego odkrywki węgla brunatnego w okolicy Konina i obniżenie się 
poziomu wody w latach 1999-2006 w kilku jeziorach: Budzisławskim (o blisko 1 m), 
Suszewskim (o 1,1 m) oraz Ostrowskim (0,8 m). Z kolei obliczenia przeprowadzone 
przez Kędziorę [2008] wskazująna parowanie, jako główną przyczynę obniżania pozio
mu wody w tych jeziorach, którego wysokość odpowiada ubytkom wody. Analiza archi
walnych zdjęć lotniczych wykazała, że podobnie niski poziom wody wystąpił w Jeziorze 
Ostrowskim już w 1956 roku, a więc znacznie wcześniej [Marszelewski, Radomski 2008]. 
Dane na temat dynamiki zmian powierzchni i objętości Jeziora Ostrowskiego przedstawili 
Kunz i in. [2010].

Uwarunkowania naturalne

Spośród naturalnych przyczyn zanikania jezior, do najważniejszych należą zmiany 
warunków klimatycznych, w tym zwłaszcza temperatury powietrza i opadów atmosfe
rycznych. Wiadomo jest, że po okresie ocieplenia klimatu w XV i XVI wieku rozpoczął 
się okres chłodny, zwany „małą epoką lodową”, który trwał do początku XIX wieku. 
Wahania klimatyczne były wyraźne również w XIX i XX wieku. W latach 1816-1850 
oraz 1885-1910 wystąpiły okresy suche, a w latach 1850-1885 i 1910-1930 okresy wil
gotne. To właśnie wahania klimatyczne oraz deforestacja skutkowały nadmiarem lub nie
doborem zasobów wodnych i w konsekwencji wymuszały prowadzenie prac melioracyj
nych w celu uregulowania warunków wodnych i tym samym umożliwienia intensyfikacji 
produkcji rolniczej.

Obniżenie poziomu wód w jeziorach, a także wód gruntowych, spowodowało w wie
lu przypadkach zachwianie naturalnego bilansu wodnego. W ostatnim czasie obserwuje 
się okresowy wzrost liczby jezior bezodpływowych podczas susz hydrologicznych, a 
następnie -  w okresach wilgotnych -  zmianę ich typów hydrologicznych z bezodpływo
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wych na odpływowe i przepływowe. Sytuacje takie obserwowali Marszelewski i Radom
ski na przełomie 2010 i 2011 roku w zlewniach rzek wielkopolskich i kujawskich, w tym 
w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło.

Złożone oddziaływanie warunków klimatycznych na poziom wody w jeziorach Poje
zierza Wielkopolsko-Kujawskiego związane jest z dużą zmiennością wielkości ich zasila
nia. Suma roczna opadów atmosferycznych w Poznaniu w okresie 1956-2009 wyniosła 
524 mm i należała do najniższych wartości w Polsce. Była więc niższa od kilkudziesięciu 
do ponad 100 mm w porównaniu do innych okresów (np. dla okresu 1921-1970 wynio
sła 610 mm, a dla okresu 1951-1970-655 mm) [Kędziora 2008]. Wskazuje to na zmniej
szanie zasilania jezior opadami, chociaż zjawiska tego nie potwierdza tendencja sum rocz
nych opadów (rys. 3). Brak wyraźnej tendencji zmian sum rocznych opadów wynika z

RYSUNEK 3. Sumy roczne opadów atmosferycznych w  Poznaniu w  latach 1956-2009 (opracowano na 
podstawie danych IMG W za Głównym Urzędem Statystycznym).
FIGURE 3. The annual sums o f  atmospheric rainfalls in Poznan in the years 1956-2009 (elaborated on 
using the IMGW data quoted after GUS)

RYSUNEK 4. Średni odpływ Noteci w  profilu Pakość w  okresach pię
cioletnich -  %  średniego odpływu w  okresie 1955-1995 (na podstawie 
danych IMGW)
FIGURE 4. The average runoff o f  the Noteć River in the Pakość profile 
in 5-year periods -  % o f  the average runoff in the years 1955-1995  
(basing on the IMGW data)

dużego zróżnicowania 
ich wartości. Podczas 
analizowanego wielole- 
cia, sumy roczne opa
dów atmosferycznych w 
Poznaniu wahały się od 
275 w 1982 roku do 772 
mm w 1967 roku. Sumy 
roczne opadów atmosfe
rycznych w Poznaniu 
charakteryzują się cy- 
klicznością2,l- i 9,6- let
nią. Wniosek taki sfor
mułowano na podstawie 
analizy sum rocznych opa
dów w latach 1848-2000 
[Miler, Miler2005). Oprócz 
tego rodzaju zjawisk wy
dzielić można okresy 4- 
letnie z opadami poniżej
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lub powyżej średniej. Pierwsze z nich wystąpiły w latach 1969-1972 (średnio 420 mm), 
1982-1985 (średnio 383 mm), 1989-1992 (średnio 408 mm) oraz 2003-2006 (średnio 459 
mm). Okresy 4-letnie z opadami powyżej średniej wystąpiły m.in. w latach 1964-1967 
(średnio 652 mm) oraz 1997-2000 (612 mm). Efektem niskich sum rocznych opadów 
atmosferycznych oraz ich krótkookresowego zróżnicowania sąz jednej strony małe zasoby 
wodne, a z drugiej duże ich wahania. Średni (1951-1995) odpływ wody w zlewni Noteci w 
profilu Pakość (powierzchnia zlewni 2356 km2) wynosi zaledwie 2,51 dm3 • s"1 • km'2. 
W większości pentad drugiej połowy XX wieku był on niższy od wartości średniej, a w 
latach 1991-1995 stanowił zaledwie 50% wartości średniej z okresu 1951-1995 (rys. 4). 
Tego rodzaju wahania wyjątkowo małych zasobów wody, wpływają niekorzystnie zwłasz
cza na jeziora, gdyż mogą powodować zmianę ich typów hydrologicznych i przyczyniać 
się do szybkich zmian parametrów morfometrycznych, a w konsekwencji zmniejszania 
ich powierzchni.

Rzeczywiste zasilanie jezior opadami atmosferycznymi uzależnione jest jednak od wiel
kości strat, w tym zwłaszcza na parowanie. Proces ten zależy z kolei głównie od tempe
ratury powietrza, której wartości średnie roczne wykazują wyraźnie tendencję dodatnią 
(rys. 5). W latach 1961-2010 temperatura powietrza w Poznaniu wzrastała średnio o 
0,3°C • 10 lat'1, podobnie jak w Toruniu. Na obu posterunkach zaznaczył się wyraźny 
wzrost temperatury powietrza w okresie od 1988 roku. Wzrost ten związany był także z 
istotnym wzrostem usłonecznienia. W okresie 1966-2010 wielkość usłonecznienia wy-

RYSUNEK 5. Przebieg średniej rocznej temperatury powietrza w  Poznaniu (linia górna) oraz w  Toruniu 
(linia dolna) w  latach 1961-2010. Opracowano na podstawie danych IMGW za Głównym Urzędem  
Statystycznym
FIGURE 5. The distribution o f  the average annual air temperature in Poznań (the upper line) and in Toruń 
(the lower line) in the years 1961-2010 (elaborated on using the IMGW data quoted after GUS.)

niosła w Poznaniu średnio 1676 godzin. Począwszy od roku 1989 wartości usłonecznie
nia były niemal w każdym roku wyższe od wartości średniej wieloletniej (rys. 6). Wzrost 
temperatury powietrza i usłonecznienia spowodował intensyfikację parowania zarówno 
terenowego, jak i z powierzchni wody. Obliczenia przeprowadzone wg modelu autorskie
go [Kędziora 2008] wykazały, że roczne sumy parowania z powierzchni wody na Poje
zierzu Wielkopolsko-Kujawskim w latach 1996-2006 wyniosły od 610 w 1996 roku do 
1005 mm w 2006 roku (z wyraźną tendencją wzrostu parowania w tym okresie). Ozna
cza to, że we wszystkich latach analizowanego okresu wysokość parowania z powierzchni 
wody przekraczała sumy roczne opadów atmosferycznych. W niektórych latach różnica
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RYSUNEK 6. Przebieg usłonecznienia w  Poznaniu w  latach 1966-2010 (wg T. Kasprowicza, IMGW  
Poznań, materiały niepublikowane)
FIGURĘ 6. The distribution o f  insolation in Poznań in the years 1966-2010 (after Kasprowicz, T., 
IMGW Poznań, unpublished materials)

ta była wyjątkowo duża. W 2003 roku parowanie przekraczało sumę roczną opadów o 
470 mm, w 2005 roku o 366 mm, a w 2006 roku o 348 mm (obliczono na podstawie 
danych Kędziory [2008]. Dodatnią tendencję wielkości parowania od końca lat 80. XX 
wieku potwierdzają wyniki badań prowadzone na tratwie ewaporometrycznej zlokalizo
wanej na Jeziorze Sławskim [Rósler i in. 2009].

Zanik jezior w środkowej i dolnej części zlewni rzeki Warty
Analiza przeprowadzona za pomocą kartograficznej metody badania zmian środowi

ska na obszarze środkowej i dolnej części zlewni rzeki Warty wykazała, że powierzchnia 
jezior w okresie od 1890 do 2000 roku uległa zmniejszeniu o 6689,4 ha (10,8%), a ich 
liczba zmniejszyła się o 322 (15,6%). Z wartości tych wynika, że roczny zanik powierzchni 
jezior w tym w okresie wynosi 0,09%, a liczba jezior zmniejszała się każdego roku o 
0,14%. Łączna powierzchnia zanikłych jezior to 1231,9 ha. Wartość dotycząca całkowi
tego zaniku zbiorników wodnych nie zawsze oznacza, iż przestały one całkowicie istnieć. 
Niektóre jeziora wskutek zmniejszenia powierzchni zmieniły klasę wielkości (<1 ha) i nie 
zostały ujęte w sumarycznym zestawieniu. Na uwagę zasługuje również dość znaczna 
liczba nowo powstałych jezior. W analizowanej części zlewni Warty zanotowano ich aż 
54, o łącznej powierzchni 250 ha. Stanowią one 3% obecnie istniejących jezior. Istotny 
jest fakt, iż są to na ogół zbiorniki małe, rzadko przekraczające powierzchnię 5 ha.

Zwiększenie liczby jezior, odbywa się niekiedy wskutek zaniku powierzchni jeziora. 
Następuje wówczas podział większego akwenu na mniejsze (niejednokrotnie kilka). Dzie
je się tak w przypadku obniżenia poziomu wody, gdy w misie jeziornej występują progi 
lub płycizny. Przykładem takim może być Jezioro Rgielskie (rzędna zwierciadła wody w 
roku 1890 wynosiła 84,6 m n.p.m.), które uległo rozczłonowaniu na trzy odrębne zbior
niki (rzędna w roku 2000 wynosiła 83,0 m n.p.m.). Innym przypadkiem jest celowe 
działanie człowieka. Sytuacja taka dotyczyła m.in. jeziora Pile, gdzie przez budowę drogi 
odcięto jego zatokę, tworząc nowe jezioro (Łąkie). Ogółem na analizowanym obszarze 
odnotowano 22 tego rodzaju przypadki.
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Rozpatrując liczbę jezior w poszczególnych klasach wielkościowych należy stwier
dzić, że największe zmiany zaszły w grupie jezior od 1 do 5 ha -  nastąpiło zmniejszenie 
ich liczby o 186. Najmniejsze zmiany pod tym względem zanotowano w grupie jezior 
największych, a więc powyżej 1000 ha. Z kolei pod względem łącznej powierzchni jezior 
największy ubytek wystąpił w grupie jezior od 100 do 1000 ha i wyniósł 3145,6 ha, a 
najmniejszy w grupie jezior od 10 do 20 ha (286,9 ha). Procentowe wartości zmian 
powierzchni i liczby w poszczególnych klasach wielkości jezior przedstawiają rys. 7 i 8.

Spośród 2066 jezior istniejących pod koniec XIX wieku największą grupę stanowiły 
jeziora, dla których odnotowano zmniejszenie powierzchni. Łącznie grupa ta stanowi 
1577 (76,4 %) jezior, z czego całkowity zanik odnotowano aż w 322 przypadkach. Na
stępną grupę stanowią jeziora, dla których odnotowano wzrost powierzchni (w tym rów
nież zbiorniki nowo powstałe). Łącznie stwierdzono 440 obiektów tego rodzaju, co sta
nowi 21,3% całości. Dla 49 (2,3%) jezior nie zauważono zmian w ich powierzchni.

Wyznaczenie zmian powierzchni jezior dla dwóch okresów pozwoliło zobrazować 
analizowane zjawisko w sposób przestrzenny (rys. 9). Stwierdzono zdecydowaną domi
nację obszarów zaniku jezior. Dwie samotne „wyspy” z przyrostem jezior to wynik pod- 
piętrzeń pojedynczych zbiorników (m.in. Jeziora Swarzędzkiego i Zalewu Wonieść). Więk-

RYSUNEK 7. Procentowe zmiany udziału liczby jezior wg klas w ielkości (1 -  od 1 do 5 ha; 2 -  od 5 do 
10 ha; 3 -  od 10 do 20 ha; 4 -  od 20 do 50 ha; 5 -  od 50 do 100 ha; 6 -  od 100 do 1000 ha; 7 -  powyżej 
1000 ha)
FIGURE 7. Proportional changes in the participation o f  the number o f  lakes according to size groups (1 
-  from 1 to 5 hectares; 2 -  from 5 to 10 hectares; 3 -  from 10 to 20 hectares; 4 -  from 20 to 50 hectares; 
5 -  from 50 to 100 hectares; 6 -  from 100 to 1000 hectares; 7 -  above 1000 hectares)

RYSUNEK 8. Procento
w e zmiany udziału po
wierzchni jezior wg klas 
wielkości (oznaczeniajak 
na rys. 7).
FIGURE 8. Proportional 
changes in the participa
tion o f  the number o f  la
kes according to size  
groups (marking like in 
Fig. 7)
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szość obszaru zlewni charakteryzuje się zanikiem jezior rzędu od 5 do 10%. Największy 
zanik jezior stwierdzono w południowej części zlewni. Maksymalny ubytek powierzchni 
jezior to 91,1% w okolicy Grodziska Wielkopolskiego, choć wartości rzeczywiste nie są 
duże i wynoszą zaledwie 13,3 ha.

RYSUNEK 9. Zm iany po
wierzchni jezior [%] w  środ
kowej i dolnej części zlewni 
rzeki Warty w  latach 1890- 
2000 [Ptak 2010]
FIGURE 9. Changes in lake 
surfaces [%] in the central and 
lower part o f  the River Warta 
reception basin in the years 
1890- 2000 [Ptak 2010]

UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI

Obszar Polski, dla którego jeziomość wynosi 0,90%, zalicza się na tle Europy do 
strefy o niskiej wartości tego parametru -  wyjątek stanowi północna część naszego kraju 
o wartości 2,10 % dla obszaru trzech Pojezierzy: Mazurskiego, Pomorskiego i Wielkopol- 
sko-Kujawskiego. Dysproporcja w liczbie jezior w stosunku do pozostałej części kraju 
związana jest z ich geneząi wiekiem. Obszar Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego został 
wcześniej odsłonięty spod wycofującego się na północ lądolodu skandynawskiego w 
fazie leszczyńskiej. A zatem znacznie dłuższy okres upłynął od momentu inicjacji proce
sów powodujących wypłycanie i zanikanie powstałych jezior.

Analiza liczby i łącznej powierzchni jezior na obszarach trzech głównych pojezie
rzy, przeprowadzona na podstawie katalogów jezior z dwóch różnych okresów wykazała 
istotne różnice w stosunkowo krótkim czasie (tab. 1). Różnica w zaniku powierzchni 
jezior wynika z faktu odmiennego położenia Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Czas 
oddziaływania procesów denudacyjnych od momentu całkowitego odsłonięcia tego ob
szaru spod lądolodu był o ok. 3500 lat dłuższy w stosunku do dwóch pozostałych poje
zierzy [Kozarski, Nowaczyk 1999]. Czas ten miał istotny wpływ na morfometrię mis 
jeziornych, powodując szybsze wypłycanie i zmniejszanie się w porównaniu z jeziorami z 
dwóch pozostałych pojezierzy. Dlatego średnia głębokość jezior na Pojezierzu Wielkopol- 
sko-Kujawskim wynosi tylko 5,70 m, natomiast na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim
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odpowiednio: 6,84 m i 7,45 m [Choiński 2006]. Szczególne znaczenie ma proces sukcesji 
roślinnej, która znajduje korzystniejsze warunki dla rozwoju w jeziorach omawianego 
pojezierza. Kowalczyk [za Choiński 2007] wyliczyła, że współczynnik zarastania roślin
ności wynurzonej wynosi dla Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego 7,3%, natomiast dla 
Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego odpowiednio: 2,8 i 4,0%.

TABELA 1. Zmiany powierzchni i liczby jezior na obszarze Polski [Choiński 2006] 
TABLE 1. Changes in lakes surface and number in the area o f  Poland [Choiński 2006]

Obszar badań 
Region

Katalog jezior Polski 
[Majdanowski 1952-1953] 
Catalogue o f  lakes o f  Poland 
after Majdanowski [1952-1953]

Katalog jezior Polski [Choiński 2006]
Catalogue o f  lakes o f  Poland after Choiński [2006]

liczba jezior 
number lakes

powierzchnia 
jezior [ha] 
surface o f  lakes 
[ha]

liczba jezior 
number lakes

powierzchnia 
jezior [ha] 
surface o f  lakes 
[ha]

zanik powierzchni 
jezior [%] 
changes in lake 
area [%]

Poj. Mazurskie 2704 144946,7 2061 130481,0 9,98

Poj. Pomorskie 4129 115280,0 3385 104197,3 9,60

Poj. Wielkopolsko- 
Kujawskie

1572 49542,9 1347 42053,1 15,21

WNIOSKI

Materiał przedstawiony w niniejszej praca pozwala na sformułowanie kilku istotnych
wniosków ogólnych:
1. Problem zaniku jezior jest wyjątkowo złożony, zwłaszcza na Pojezierzu Wielkopol- 

sko-Kujawskim, które znajduje się na obszarze wyjątkowym w skali kraju, ze wzglę
du na małe zasilanie opadami atmosferycznymi i tym samym małe zasoby wodne.

2. Zanik jezior przebiega w różnym tempie w poszczególnych jeziorach w zależności od 
ich warunków morfometrycznych oraz wielkości i zagospodarowania zlewni.

3. Ze względu na łączne oddziaływanie wielu czynników naturalnych i antropogenicz
nych trudno jest dokonać hierarchizacji ich wpływów na dane jezioro.

4. Mając na uwadze złożoność problemu nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie przy
czyny zaniku jezior na podstawie jedynie badań jednokierunkowych. Z tego też po
wodu próby rozwiązania problemu zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujaw- 
skim wymagają współpracy specjalistów z różnych dziedzin nauk o Ziemi.
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