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Mokrad³a s¹ niezwykle wa¿nym elementem œro-
dowiska, pe³ni¹cym szczególn¹ rolê w procesie
retencji s³odkiej wody, regulacji obiegu wêgla lub te¿
buforowania niekorzystnych skutków antropopresji
(Mitsch i Gosselink 1993, Ilnicki 2002, Lal 2008,
Alonso-Zarza i Wright 2010). Dla zrozumienia
mechanizmów dzia³ania tych procesów konieczne jest
rozpoznanie ich funkcjonowania jako ogniw geoœro-
dowiskowych. Ze wzglêdu na fakt, ¿e formowanie
i ewolucja mokrade³ zwi¹zane jest z warunkami geo-
logicznymi, geomorfologicznymi i hydrologicznymi
danego obszaru (¯urek 1990, Dembek 2000, Lipka
2000, Tobolski 2000, B³aszkiewicz 2005), uzasadnio-
ne jest badanie rozmieszczenia i specyfiki tych bio-
topów w nawi¹zaniu do podzia³u fizycznogeograficz-
nego (Dembek 2000, Lemkowska i Piaœcik 2006). Na
terenach m³odoglacjalnych uwarunkowania geomor-
fologiczne szczególnie sprzyja³y rozwojowi torfowisk
niskich. Liczne formy wklês³e stanowi¹ce spuœciznê
dzia³alnoœci l¹dolodu, a w szczególnoœci krasu ter-
micznego bry³ martwego lodu, wype³ni³y siê wodami
daj¹c pocz¹tek jeziorom sukcesywnie podlegaj¹cym
l¹dowieniu (Œwierczyñski 1959, 1967, 1972; Stasiak
1971a,b; B³aszkiewicz 2005, 2007). Akumulacja osa-
dów limnicznych przebiega³a w ró¿nym tempie, w
zale¿noœci od cech morfometrycznych akwenów jak
te¿ ich geomorfologicznych i hydrologicznych uwa-

runkowañ. Du¿¹ rolê odegra³a w tym procesie wiel-
koœæ zlewni i rodzaj osadów, przez które migrowa³a
woda zasilaj¹ca jeziora (Stasiak 1971a,b; Churski
1988, Wiêckowski 1993, 2009; B³aszkiewicz 2005).
Na Pojezierzu Mazurskim l¹dowieniu (terrestrializacji)
uleg³a ponad po³owa pierwotnych jezior (Piaœcik
i Lemkowska 2004). Najwiêcej jezior (65%) prze-
obrazi³o siê w torfowiska na terenie ukszta³towanym
w fazie leszczyñskiej, nastêpnie w fazie pomorskiej
50%, a najmniej (30%) w fazie poznañskiej (Lem-
kowska i Piaœcik 2006). Wielkoœæ i g³êbokoœæ jezior
wp³ynê³a na iloœciowe i jakoœciowe zró¿nicowanie
torfowisk stanowi¹cych kolejny etap w ich ewolucji.
Odmienne uwarunkowania geomorfologiczne stref
morfogenetycznych Pojezierza Mazurskiego maj¹
swoje odzwierciedlenie w zatorfieniu, które wynosi:
8,1% w fazie leszczyñskiej, 5,6% w fazie poznañ-
skiej i 7,0% w fazie pomorskiej. Œrednia wielkoœæ
torfowisk w strefie fazy leszczyñskiej to 20 ha, fazy
poznañskiej – 13 ha, a pomorskiej 10 ha. Limniczn¹
genezê wykazuje 80% torfowisk po³o¿onych na tere-
nie fazy leszczyñskiej i 90% w fazach m³odszych
(Lemkowska i Piaœcik 2006). W niniejszym opraco-
waniu przedstawiono zró¿nicowanie pod³o¿a torfo-
wisk niskich Pojezierza Mr¹gowskiego na tle faz zlo-
dowacenia Wis³y. Celem badañ by³o przeœledzenie
przestrzennego zró¿nicowania iloœciowego i jakoœcio-
wego torfowisk niskich z uwzglêdnieniem warunków
geomorfologicznych.
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Zró¿nicowanie pod³o¿a torfowisk niskich Pojezierza Mr¹gowskiego
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Streszczenie: Pojezierze Mr¹gowskie to mezoregion o powierzchni 182 800 ha ukszta³towany w 1/3 podczas fazy poznañskiej
(POZ) zlodowacenia Wis³y, a w 2/3 w fazie pomorskiej (POM). Na terenie mezoregionu stwierdzono 1164 torfowiska niskie, które
zajmuj¹ 5,9% jego powierzchni. W obrêbie fazy POZ wystêpuj¹ 146 torfowiska zajmuj¹ce 2157 ha, a w strefie fazy POM – 1018
torfowiska o ³¹cznej powierzchni 8620 ha. Zatorfienie strefy fazy POZ na Pojezierzu Mr¹gowskim wynosi 3,5%, a strefy fazy POM
– 7%. Œrednia wielkoœæ torfowisk mezoregionu wynosi 9,3 ha (w fazie poznañskiej jest to œrednio14,8 ha, a w fazie pomorskiej – 8,5
ha). W pod³o¿u 92,5% torfowisk wystêpuj¹  osady limniczne. Pierwotnie jeziora zajmowa³y 11% powierzchni mezoregionu, z czego
1/2 przekszta³ci³a siê w torfowiska niskie. Ponad 50% torfowisk rozwinê³o siê na gytii organicznej, 27% na gytii wapiennej, prawie
14% na gytii mineralnej. W wyniku paludyfikacji powsta³o 7,5% torfowisk niskich.
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MATERIA£Y I METODY

Badania przeprowadzono na podstawie dokumen-
tacji geologicznych torfowisk, bazy danych torfowisk
pó³nocno-wschodniego regionu Polski oraz mapy roz-
mieszczenia torfowisk Polski IMUZ w skali 1:100 000.
Zasiêgi faz zlodowacenia Wis³y wyznaczono wed³ug
Kondrackiego (1972, 2009; Marks 2005), ustalono
powierzchnie uformowane w poszczególnych fazach
oraz utworzono zbiory danych torfowisk niskich po-
³o¿onych w ich obrêbie. Wydzielono torfowiska
pojezierne podœcielone gyti¹ organiczn¹ (Go), wêgla-
now¹ (Gca) i mineraln¹ (Gm) oraz torfowiska wytwo-
rzone w wyniku paludyfikacji gruntów mineralnych
(M). Ustalono dominuj¹cy rodzaj genetyczny torfu na
poszczególnych pod³o¿ach. Dane zestawiono wed³ug
wielkoœci torfowisk. Przeanalizowano równie¿ mi¹¿-
szoœæ z³ó¿. Przestrzenne zró¿nicowanie torfowisk
analizowano na podstawie wykonanych map na pod-
k³adzie topograficznym w skali 1:100 000.

Pojezierze Mr¹gowskie (PMR) jest jednym z me-
zoregionów makroregionu Pojezierze Mazurskie
(Kondracki 1972, 2009). Pojezierze Mr¹gowskie
obejmuje 182 800 ha, co stanowi 13,9% Pojezierza
Mazurskiego (tabela). Specyfik¹ tego mezoregionu
jest kratowy uk³ad form polodowcowych tworzony
przez rynny jeziorne i formy szczelinowe (ozy, kemy)
maj¹ce przebieg po³udnikowy, poprzecinane przez
równole¿nikowo u³o¿one wzgórza morenowe. Mo-
reny czo³owe o wysokoœciach dochodz¹cych do 221
m n.p.m. po³o¿one s¹ w odleg³oœci 15–20 km od siebie
(Œwierczyñski 1959, Kondracki 1972, Lisicki 1997).
Pomiêdzy pagórkami morenowymi wystêpuj¹ liczne
zag³êbienia zajête przez mokrad³a. Wiele z nich znaj-
duje siê w fazie decesji i podlega modyfikacji przez
proces deluwialny prowadz¹cy do ich pogrzebania

(Sowiñski i in. 2004). W krajobrazie pó³nocnej czê-
œci PMR dominuj¹ wzgórza i pagórki zbudowane ze
zwiêz³ych glin, na których rozwinê³y siê gleby bru-
natne w³aœciwe i pararêdziny. Na po³udniu mezore-
gionu przewa¿aj¹ wzgórza i pagórki gliniasto-piasz-
czyste z glebami brunatnymi i p³owymi oraz równiny
piaszczyste z glebami rdzawymi (Gotkiewicz i Smo-
³ucha 1996). Wody PMR odprowadzane s¹ na pó³-
noc przez rzekê Guber do £yny i na po³udnie przez
rzekê Krutyniê, Jezioro Be³dany i rzekê Pisê (Wer-
ner-Wiêckowska 1959, Kondracki 1972, Œwierczyñ-
ski 1972). Jeziora zajmuj¹ 4,9% powierzchni mezo-
regionu (Lossow 1996). Pojezierze Mr¹gowskie zo-
sta³o ukszta³towane przez l¹dolód fazy poznañskiej
i pomorskiej zlodowacenia Wis³y. Jego po³udniow¹
granicê wyznacza ci¹g moren czo³owych rozdziela-
j¹cych fazê poznañsk¹ z leszczyñsk¹, w której uformo-
wana zosta³a Równina Mazurska (Kondracki 1972, 2009).

WYNIKI I DYSKUSJA

Nierównomierna aktywnoœæ l¹dolodu zlodowacenia
Wis³y sprawi³a, ¿e 1/3 Pojezierza Mr¹gowskiego ufor-
mowana zosta³a w fazie poznañskiej (POZ), a 2/3
w fazie pomorskiej (POM). Na terenie mezoregionu
stwierdzono 1164 torfowiska niskie, które zajmuj¹
5,9% jego powierzchni (tabela). W strefie fazy POZ
wystêpuje 146 torfowisk o ³¹cznym areale 2157 ha,
co wywo³uje 3,5% zatorfienie. W strefie fazy POM
torfowisk jest 7-krotnie wiêcej (1018) i zajmuj¹ one
8620 ha, tj. 7% powierzchni tej strefy. W porównaniu
do s¹siedniej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
zatorfienie w strefach jest ponad 2-krotnie mniejsze
(Lemkowska i in. 2013).

Na PMR przewa¿aj¹ torfowiska o areale mniej-
szym od 10 ha (83%), tylko 7 obiektów ma powierzch-
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RYCINA 1. Pod³o¿e torfowisk niskich
w nawi¹zaniu do wielkoœci obiektów

i morfogenezy terenu. Objaœnienia:
 PMR – Pojezierze Mr¹gowskie, POZ – teren

fazy poznañskiej, POM – teren fazy pomor-
skiej; M – pod³o¿e mineralne; Go – gytia

organiczna, Gm – gytia mineralna,
Gca – gytia wêglanowa, SUM – wszystkie

torfowiska
FIGURE 1. Bedrock of fens according

to size objects and terrain morphogenesis
Abbreviations: PMR – the whole Mr¹gowo

Lakeland; POZ – area of Poznañ phase;
POM – area of Pomeranian phase;

M – mineral bed, Go – organic gyttja;
Gm – mineral gyttja; Gca – calcareous gyttja;

SUM – summary of fens

niê ponad 100 ha. Œrednia wielkoœæ torfowisk wyno-
si 9,3 ha, przy czym ró¿nicuje siê ona w fazach.
W POZ wynosi 14,8 ha i jest prawie 2-krotnie wiêk-
sza ni¿ w POM, gdzie maj¹ one œrednio 8,5 ha.

W pod³o¿u 92,3% torfowisk PMR stwierdzono
obecnoœæ osadów limnicznych (Go, Gca, Gm). Ze-
stawiaj¹c area³ torfowisk pojeziornych z aktualn¹
powierzchni¹ jezior oraz gytiowisk mo¿emy wywnio-
skowaæ, ¿e pierwotnie jeziora zajmowa³y ponad 11%
powierzchni PMR. Zanik jezior oszacowano na 55,6%
z czego 49,8% przekszta³ci³a siê w torfowiska niskie
(Piaœcik i Lemkowska 2004). Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e czêœæ torfowisk pojeziornych przykry³y delu-
wia, a niektóre paleojeziora sp³ynê³y w wyniku dre-
na¿u (Œwierczyñski 1959, Stasiak 1971a,b; B³aszkie-
wicz 2005, 2007). Wed³ug Stasiak (1971a) masowe
zanikanie jezior przypada w holocenie na okres bo-
realny i pierwsz¹ po³owê okresu atlantyckiego.

Wiêkszoœæ (51%) torfowisk niskich PMR rozwi-
nê³a siê na gytii organicznej (Go), która dominuje
w pod³o¿u wszystkich badanych mokrade³ niezale¿-
nie od wielkoœci (ryc. 1). Osi¹ga ona mi¹¿szoœæ 10,6 m,
co wskazuje na korzystne warunki akumulacji detry-
tusu. Warunki takie panowa³y w jeziorach bezodp³y-
wowych, gdzie mia³ miejsce intensywny rozwój fito-
cenoz (Uggla 1971, Stasiak 1971a). Nast¹pi³o to w
okresie oziêbienia klimatu (pocz¹tek okresu prebo-
realnego) (Stasiak 1971a, B³aszkiewicz 2005, 2007),
konsekwencj¹ czego by³o zahamowanie wytr¹cania
wêglanu wapnia bêd¹cego w zale¿noœci inwersyjnej
z materi¹ organiczn¹ (Dean i Fouch 1983, Dean 1999,
Punning i in. 2008). Zarówno w strefie POZ, jak
i POM w torfowiskach wiêkszych od 10 ha na gytii
organicznej zalega najczêœciej torf turzycowiskowy,
a w mniejszych od 10 ha – torf olesowy (ryc. 2).

Gytia wapienna zalega w pod³o¿u 27,4% torfo-
wisk niskich PMR (ryc. 1), najczêœciej ma mi¹¿szoœæ
oko³o 1,8 m, maksymalnie mi¹¿szoœæ ta dochodzi do

10,6 m. Czêstoœæ wystêpowania Gca w porównaniu
do Pojezierza E³ckiego jest 1,6 razy wiêksza (Lem-
kowska 2015),  zaœ mniejsza 1,3-krotnie w  stosunku
do Pojezierza Olsztyñskiego (Piaœcik i Lemkowska
2004) i 2-krotnie – do Krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich (Lemkowska i in. 2013). Podobnie jest na
s¹siaduj¹cej Równinie Mazurskiej (Piaœcik i Lem-
kowska 2004), stanowi¹cej miejsce deponowania osa-
dów sp³ywaj¹cych z pó³nocy (Kondracki 1972). Taki
rozk³ad podtorfowych osadów wêglanowych œwiad-
czy o znacznie mniejszej iloœci wêglanu wapnia wy-
p³ukanego z utworów polodowcowych i zdeponowa-
nego w pierwotnych jeziorach Pojezierza Mr¹gow-
skiego w porównaniu do s¹siednich mezoregionów.
Przemawia za tym wêglanowoœæ utworów geologicz-
nych (Lisicki 1997, Œwierczyñski 1959, 1972) i gleb
Pojezierza Mr¹gowskiego, w których CaCO3 wystê-
puje w ca³ym profilu, nadaj¹c im odczyn alkaliczny
lub obojêtny (Kern 1985). Mniejszy poziom denuda-
cji mo¿e byæ efektem wyniesienia terenu w stosunku
do s¹siednich mezoregionów i s³abszego przemywa-
nia. Odp³yw wód w kierunku po³udniowym sprawi³,
¿e wyp³ukiwany CaCO3 zosta³ przeniesiony na teren
Równiny Mazurskiej zajêty w plejstocenie przez l¹-
dolód fazy leszczyñskiej i tam zdeponowany. Migra-
cja wêglanu wapnia na du¿e odleg³oœci ujawnia
wp³yw zlewni na powstawanie osadów limnicznych
od momentu formowania ska³ osadowych, na co zwra-
ca uwagê wielu autorów (Stasiak 1971a, Rzepecki
1985, Petelski i Sadurski 1987, Bukowska-Jania
2003). Warto zauwa¿yæ, ¿e pomimo du¿ej zasobno-
œci utworów m³odoglacjalnych w wêglan wapnia na
terenie Pojezierza Mr¹gowskiego, z³o¿a kredy jezior-
nej wed³ug Pañstwowego Instytutu Geologicznego
(Przenios³o 1988–2005; Szuflicki i in. 2016) nie s¹
zbyt czêste, co odró¿nia je od s¹siednich mezoregionów
(Pojezierza Olsztyñskiego, Krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich) obfituj¹cych w wapienne osady limniczne.
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RYCINA 3. Mi¹¿szoœæ z³ó¿ torfowych
torfowisk niskich w fazach zlodo-
wacenia Wis³y (POZ, POM) na
Pojezierzu Mr¹gowskim (PMR)
z uwzglêdnieniem wielkoœci torfo-
wisk (od <10 do >100 ha). Obja-
œnienia skrótów znajduj¹ siê na
rycinie 1
FIGURE 3. Thickness of peat in fens
for each phase of the Vistulian
glaciation (POZ, POM), for the
whole Mr¹gowo Lakeland (PMR),
and for different fens sizes (from
<10 to >100 ha).  Abbreviations
were explained in Figure1

RYCINA 2. Zró¿nicowanie genetyczne torfów torfowisk niskich
w nawi¹zaniu do pod³o¿a i morfogenezy terenu Pojezierza
Mr¹gowskiego (osobno dla poszczególnych wielkoœci torfowisk od
<10 do >100 ha). Objaœnienia skrótów znajduj¹ siê na rycinie 1
FIGURE 2. Differentiation of kind peat in the Mr¹gowo Lakeland
according to fens bedrock and terrain morphogenesis (separately
for different sizes of fens from <10 to >100 ha). Abbreviations
were explained in Figure 1
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Na gytii mineralnej powsta³o 13,7% torfowisk
niskich Pojezierza Mr¹gowskiego, co sprawia, ¿e w
porównaniu do Pojezierzy: Olsztyñskiego i E³ckiego
jej udzia³ jest 2-krotnie wiêkszy (Piaœcik i Lemkow-
ska 2004). Torfowiska te maj¹ z regu³y area³ 50–100 ha
i czêœciej wystêpuj¹ w strefie fazy POZ (ryc. 1), gdzie
przewa¿nie zalega torf turzycowiskowy. W fazie POM
na gytii mineralnej w z³o¿ach dominuje torf olesowy.
Proces torfotwórczy poprzedzony by³ siln¹ erozj¹
terenów otaczaj¹cych te zbiorniki, co sprawi³o, ¿e zo-
sta³ naniesiony materia³ allochtoniczny przez wodê
i wiatr. Zwa¿ywszy, ¿e jest to z regu³y najstarszy ro-
dzaj osadów jeziornych mo¿na wnioskowaæ, ¿e je-
ziora Pojezierza Mr¹gowskiego wczeœnie uleg³y l¹-
dowieniu. Przyspieszyæ ten proces mog³a degradacja
bry³ martwego lodu i odp³yw wód.

W wyniku paludyfikacji (zatorfienia utworów mi-
neralnych) powsta³o 7,5% torfowisk Pojezierza Mr¹-
gowskiego, (ryc. 1). WskaŸnik ten jest najmniejszy
w skali makroregionu Pojezierze Mazurskie (Piaœcik
i Lemkowska 2004). Bezpoœrednio na pod³o¿u mine-
ralnym (M) rozwinê³o siê w strefie POZ zaledwie
1,9% torfowisk, a w POM – 8,9%. Wskazuje to na
warunki hydrologiczne niesprzyjaj¹ce zatorfieniu
form wytopiskowych, które z racji budowy geologicz-
nej funkcjonuj¹ jako zag³êbienia suche oddzia³uj¹ce
drenuj¹co (Kondracki 1959, Œwierczyñski 1959, Wer-
ner-Wiêckowska 1959). Uszczelnienie pod³o¿a ob-
ni¿eñ utworami zwiêz³ymi wystêpuje czêœciej w fazie
POM, tam te¿ odnotowano wiêcej torfowisk paludy-
fikacyjnych. Maj¹ one z regu³y niewielkie rozmiary
(<10 ha) (ryc. 1), co umo¿liwi³o im funkcjonowanie dziêki
wodzie sp³ywaj¹cej ze stoków. Migruj¹ca woda wzbo-
gaca³a siê w sk³adniki od¿ywcze w iloœæ skorelowanej z
rodzajem i zasobnoœci¹ gleb zlewni (¯urek 1990).

Z³o¿a torfowe Pojezierza Mr¹gowskiego w 73%
kwalifikuj¹ siê do g³êbokich (ryc. 3), ich udzia³ jest
o ponad 17% wiêkszy w stosunku do œredniej dla
ca³ego makroregionu (Lemkowska i Piaœcik 2006).
W strefie fazy POZ stanowi¹ 79%, a w POM 71%.
Torfy na Pojezierzu Mr¹gowskim œrednio maj¹ mi¹¿-
szoœæ 1,7 m, maksymalnie osi¹gaj¹ 7,4 m. Torfowisk
p³ytkich (<80 cm) jest niewiele, a wszystkie one zlo-
kalizowane s¹ na terenie fazy POM. Maj¹ one zwy-
kle ma³¹ powierzchniê (<10 ha), a w ich z³o¿u domi-
nuj¹ torfy olesowe.

WNIOSKI

Uwarunkowania morfogenetyczne Pojezierza
Mr¹gowskiego zwi¹zane z fazami zlodowacenia Wi-
s³y wp³ynê³y na przestrzenne zró¿nicowanie iloœciowe
i jakoœciowe torfowisk niskich. Zatorfienie w fazie
poznañskiej jest 2-krotnie mniejsze ni¿ w fazie po-

morskiej i jest pochodn¹ iloœci oraz wielkoœci pier-
wotnych jezior zajmuj¹cych formy wklês³e. W po-
równaniu do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich za-
torfienie stref jest ponad 2-razy mniejsze.

Torfowiska niskie Pojezierza Mr¹gowskiego w
wiêkszoœci  maj¹ genezê pojeziern¹. W ich pod³o¿u
dominuje gytia organiczna. Mniejszy udzia³ gytii
wêglanowej w pod³o¿u torfowisk niskich Pojezierza
Mr¹gowskiego w porównaniu do s¹siednich mezore-
gionów (Pojezierza Olsztyñskiego, Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich) wskazuje na s³abszy stopieñ de-
nudacji chemicznej CaCO3 oraz mniej korzystne wa-
runki jego redepozycji. WskaŸnik zatorfienia utwo-
rów mineralnych na Pojezierzu Mr¹gowskim jest
najmniejszy spoœród mezoregionów Pojezierza Ma-
zurskiego. Torfowiska paludyfikacyjne koncentruj¹
siê w fazie pomorskiej.
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Differentiation of fen bedrock in the Mr¹gowo Lakeland (NE Poland)
in relation to Pleistocene terrain morphogenesis

Abstract: The Mr¹gowo Lake District (NE Poland) with the area of 182 800 hectares was formed in 1/3 during the Poznañ phase
(POZ) of the Vistulian glaciation, and in 2/3 in the Pomeranian phase (POM) of that glaciation. A number of fens in the Mr¹gowo
Lake District is 1164, and they occupy 5.9% of its total area. Majority of fens (1018) with an area of 8620 ha is located in the zone
of POM phase, and the remaining fens (146) occupying 2157 ha occur within the zone of POZ phase. Peatlands cover 3.5% of area
of POZ phase and 7% of area of POM phase. The mean size of fens in the Mr¹gowo Lake District is 9.3 ha (mean size in POZ phase
zone is 14.8 ha and in POM zone – 8.5 ha). Limnic deposits predominate in the bedrock of fens (92.5% of the total number of fens).
Originally, lakes occupied 11% of the Mr¹gowo Lake District, of which 1/2 was transformed into fens. More than 50% of peatlands
developed on organic gyttja, 27% on calcareous gyttja, and almost 14% on mineral gyttja. About 7.5% of fens formed as a result of
paludification.

Key words: fens, wetlands, disappearance of lakes, Mr¹gowo Lakeland, Vistulian glaciation


