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ROZWÓJ STREFY BRZEGOWEJ PODPIĘTRZONYCH
JEZIOR NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA PAKOSKIEGO
Wprowadzenie
Bezpośrednim efektem piętrzenia jeziora jest transformacja jego strefy brzegowej, która w skrajnych przypadkach kształtowana jest od nowa. Cykl rozwoju
tej strefy jest podobny do obserwowanego na zbiornikach zaporowych, a osiągnięcie
przez nią stadium dojrzałości jest procesem długotrwałym. Jednym z większych
tego typu akwenów w Polsce są Jeziora Pakoskie. Celem przeprowadzonych badań
Zbiornika Pakoskiego było opracowanie modelu rozwoju strefy brzegowej sztucznego zbiornika wodnego o znacznych wahaniach stanów wody w cyklu rocznym,
z uwzględnieniem jego jeziornej historii.
Charakterystyka Zbiornika Pakoskiego
Zbiornik Pakoski został utworzony na Noteci Zachodniej w 1975 r.,
w efekcie piętrzenia o 4,5 m wód dwóch jezior tj. dwudzielnego Jeziora Pakoskiego: Północnego (2,85 km2) i Południowego (4,65 km2) oraz niewielkiego Jeziora
Bronisławskiego (0,41 km2), leżącego od nich w odległości ok. 2,3 km w kierunku
południowym. Zbiornik ten ma wyraźnie wydłużony charakter, wynikający z położenia w obrębie południkowo przebiegającej rynny subglacjalnej, rozdzielającej
wysoczyzny Kujawską i Gnieźnieńską. Stoki rynny są asymetryczne. Zachodnie są
wyższe, łagodniejsze o szerokości około 750 m, wschodnie natomiast są węższe
(około 250 m), często mające postać stromego klifu, kilkumetrowej wysokości.
Zbocza zbiornika zbudowane są generalnie z glin zwałowych, miejscami pokrytych
bądź przewarstwionych piaskami lub piaskami gliniastymi. W bezpośrednim otoczeniu południowej części zbiornika występują torfy. Piętrzenie wód spowodowało
nie tylko zalanie towarzyszących misom jeziornym teras i stoków rynny, ale również
równiny zalewowej Noteci pomiędzy nimi oraz jej 2,5 km odcinka powyżej jezior
(ryc. 1). Powierzchnia akwenu wzrosła z 8,1 km2 do 13,02 km2 tj. o ponad 60%, a
pojemność z 40,60 mln m3 do 86,46 mln m3 tj. o ponad 110%. Pozostałe parametry
to: długość – 20,1 km, średnia szerokość – 0,74 km i średnia głębokość 9,2 m. Usypane groble dzielą zbiornik na cztery odrębne części, pomiędzy którymi następuje
swobodna wymiana wody.
Poziom lustra wody w Jeziorach Pakoskich przed ich spiętrzeniem kształtował się na wysokości ok. 75 m n.p.m. Jednak badania prowadzone w otoczeniu
jezior przed ich spiętrzaniem (Niewiarowski 1976) wykazały, iż w przeszłości
poziom ten, a tym samym zasięg strefy brzegowej tego funkcjonującego już co naj83
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mniej od młodszego dryasu tj. ok. 10,5 ka BP akwenu, podlegał znacznym fluktuacjom w granicach 75-80 (a może nawet 81) m n.p.m. Ostatecznie przekopanie
w 1774 r. Kanału Noteckiego oraz przeprowadzenie w połowie XIX w. na obszarze
Kujaw prac melioracyjnych, doprowadziło do obniżenia poziomu wód w jeziorach
na tych terenach średnio o ok. 2,5 m (Skarżyńska 1963). Zatem przyjęty za naturalny poziom lustra wody w jeziorach przed utworzeniem Zbiornika Pakoskiego,
był w zasadzie poziomem sztucznym, wynikającym z silnej antropopresji na tych
terenach. Gdyby nie fakt ciągłych, znacznych wahań lustra wody, obecne sztuczne
piętrzenie Zbiornika Pakoskiego można by uznać za swoistą formę renaturalizacji
warunków panujących w tym akwenie przed 2000 lat.
Gospodarka wodna na zbiorniku (reżim eksploatacyjny)
Bezpośrednim czynnikiem antropogenicznym mającym wpływ na rozwój
strefy brzegowej opisywanego akwenu jest prowadzona na nim gospodarka wodna. Zbiornik Pakoski, pełniąc głównie funkcję retencyjną i przeciwpowodziową,
pracuje w cyklu rocznym. Najwyższe stany wody przypadają na okres zimowo
-wiosenny, najniższe natomiast w okresie letnio-jesiennym. Stany wody zmieniają
się w zakresie rzędnych 79,4 a 75,5 m n.p.m., tj. o 3,9 m, podczas gdy naturalne
wahania stanów wody w tych jeziorach przed ich spiętrzeniem oscylowały w granicach 0,4-0,5 m. Roczne amplitudy stanów wody w zbiorniku wynoszą średnio
2,4 m i wahają się między 0,65 m (1993 r.) a 3,59 m (1980 r.). Obecnie najczęściej występują stany w zakresie 76,4-76,9 m n.p.m., które stanowią blisko 24%
wszystkich stanów wody. Dla przekształcanej strefy brzegowej zbiornika są to
zatem stany najbardziej rzeźbotwórcze. W rocznym cyklu pracy zbiornika brakuje
okresów dłuższej stagnacji lustra wody na jednym poziomie, które (w zależności
od okresu) jednostajnie opada bądź podnosi się o około 1-3 cm na dobę. Potencjalnie, przy maksymalnie dopuszczalnych amplitudach stanów wody, powierzchnia
zbiornika może zmniejszyć się okresowo o 4,7 km2 tj. o 36%. Oznacza to iż 1/3
czaszy zbiornika może być okresowo zalewana lub osuszana (Grobelska 1999).

Ryc. 1. Klasyfikacja brzegów zbiornika pakoskiego
Fig. 1. Classification of Pakość Reservoir banks
Objaśnienia: 1 – powierzchnia zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu,
2 – powierzchnia jezior przed piętrzeniem, brzeg: 3 – abrazyjny, 4 - neutralny,
5 – akumulacyjny, 6 – biogeniczny, 7 – umocniony; 8 – droga, 9 – kolej; formy
akumulacyjne: 10 – kosa, cyfry rzymskie wewnątrz sygnatury oznaczają wielkość formy:
I – 0 – 5 m, II – 5 – 10 m, III – 10 – 15 m, IV - > 15 m, 11 – cypel swobodny, 12 – cypel
wymuszony, 13 – odsyp piaszczysty, 14 – mierzeja, 15 – wał brzegowy, 16 – kierunek
przyrastania formy, 17 - wysokości aktywnych klifów towarzyszących abrazyjnym
odcinkom brzegu: 1. 0–0,5 m, 2. 0,5-1,0 m, 3. 1,0–1,5 m, 4. >1,5 m.
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Strefa brzegowa i typologia brzegów
W efekcie podniesienia lustra wody zalane zostały kształtowane przez tysiące
lat brzegi podpiętrzonych jezior. Pod wodą znalazły się torfowiska, łąki oraz występujące lokalnie (powyżej rzędnej 75,5 m n.p.m.) grunty orne. Szerokość zalanego
pasa wynosiła od kilku do ponad 100 metrów. Czasza zbiornika tylko częściowo
została przygotowana pod zalew. Po wyciętych, a rosnących w bezpośrednim
sąsiedztwie linii brzegowej jezior drzewach pozostały pnie, które utrudniają
dostęp do otwartej przestrzeni wodnej. Obecnie stanowią one dobre punkty odniesienia pozwalające na określenie stopnia przeobrażenia strefy brzegowej akwenu
(ryc. 2). W trakcie tworzenia zbiornika w jego bezpośrednim otoczeniu posadzono
około 90 tysięcy wierzb, lip i olszy. Teraz mają one 5-6 m wysokości, a od strony
zbiornika towarzyszą im krzewy, m.in. kalina i dereń. Pas ten przy wyższych stanach
wody jest zalewany a warstwa wody przekracza 1 m. Doskonale pełni on funkcje
ochronne brzegów zarówno poprzez system korzeniowy jak i w wyniku wygaszania
energii falowania na zanurzonych drzewach i krzewach.
Ze względu na znaczne piętrzenie, w prezentowanym obszarze mamy do
czynienia nie tylko z odmłodzeniem czy transformacją istniejącej strefy brzegowej,

Ryc. 2. Profil poprzeczny strefy brzegowej dominującej obecnie na zbiorniku pakoskim
Fig. 2. Cross section of coastal zone dominating of Pakość Reservoir now
Objaśnienia: A – okresowo osuszana i B – trwale subakwalna część platformy
przybrzeżnej, 1 – wał akumulacji mineralno-biogenicznej, 2 – inicjalna, punktowo
występująca plaża, 3 – klif z wykształconymi „stopniami”, 4 – residuum , 5 – zanurzony
wał wzdłuż brzegowy, 6 – skłon platformy przybrzeżnej, 7 – pień drzewa, 8 – materiał
in situ, 9 – aluwia, h – miąższość warstwy wyabradowanej, ab – abrazja, ak – akumulacja;
strzałki określają kierunek dominującego procesu, linią przerywaną zaznaczono
pierwotny zarys stoku.
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ale z tworzeniem jej od nowa w cyklu podobnym do obserwowanego na sztucznych
zbiornikach wodnych (Finarov 1986, Okulanis 1981).
Ogólna długość brzegów Zbiornika Pakoskiego wyliczona z map topograficznych w skali 1:10 000 wynosi 50,6 km, z czego blisko 3,5 km stanowią brzegi
pierwszej, najdalej na południe położonej części zbiornika zwanej Jeziorem Kunowskim. Obecnie, ze względu na istniejącą zastawkę, utrzymywany jest w nim
stały poziom wody i przy dalszych analizach strefa brzegowa tej części akwenu
została pominięta. Ponadto, 13,4% wszystkich brzegów Zbiornika Pakoskiego
stanowią brzegi umocnione narzutem kamiennym. Jak wynika z badań terenowych
prowadzonych przez autorkę od 1998 r., z wykorzystaniem typologii brzegów
M. Banacha (1988, 1992, 1994), 81% długości brzegów nie umocnionych jest
aktywnych tzn. akumulacyjnych bądź abrazyjnych (tab. 1). Przejawem ich aktywizacji są czynne klify, liczne nisze abrazyjne oraz różnorodne, najczęściej
sezonowe formy akumulacyjne typu wałów, kos i cypli. Zdecydowanie bardziej
przekształcany jest brzeg prawy; 88% jego nie umocnionych brzegów (73% brzegu lewego) jest obecnie aktywne. Jest to z pewnością efekt znacznego nachylenia
zboczy jak i dominujących w tym
rejonie wiatrów z sektora zachod- Tab. 1. Typologia brzegów Zbiornika
niego. Klify powstałe na Zbiorniku Pakoskiego
Pakoskim, towarzyszące abrazyjnym Tab. 1. Classification of Pakość Reservoir
odcinkom brzegu, osiągają wysokość banks
od kilku centymetrów do blisko 5
m. Zdecydowana ich większość,
(ponad 60%), osiąga wysokość od
0 do 0,5 m. Bardzo rzadko u ich
podstawy występują, nie w pełni
wykształcone plaże czy punktowo
pozostałości koluwiów gliniastych.
Proces abrazji powoduje jednoczesne cofanie się klifu jak i obniżanie
górnej (wewnętrznej), bezpośrednio przylegającej do niego części Objaśnienia: 1) Całkowitą długość linii
platformy przybrzeżnej (ryc. 2). brzegowej zbiornika obliczono z mapy w skali
Formy akumulacyjne obserwowane 1:10000
na Zbiorniku Pakoskim są dwo- 2)Procentowe udziały podano w stosunku
jakiego rodzaju. Pierwsze, zdecy- do długości linii brzegowej Zbiornika
dowanie większe, obserwowane Pakoskiego z pominięciem południowego
w całym okresie prowadzonych jego fragmentu zwanego również jeziorem
badań, występują wzdłuż akumu- Kunowskim oddzielonego obecnie
lacyjnych odcinków brzegu. Przy od zbiornika zastawką, którego brzegi
w całości uznano zabiogeniczne. W nawiasach
wysokich stanach wody są zupeł- podano procentowe udziały poszczególnych
nie zalewane, jednak w kolejnych typów w stosunku
cyklach pracy zbiornika występują do brzegów nie umocnionych.
one w tych samych miejscach.
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Na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, jak również
wykonanych wierceń geologicznych, można stwierdzić, iż w zdecydowanej
większości nadbudowują one wyniesienia czaszy zbiornika. Mają głównie formę
kos o długości od 15 do 75 m i szerokości od kilku do blisko 20 m. Miąższość
budujących je osadów waha się od kilku centymetrów do ponad 1 m i generalnie
zmniejsza się od nasady w kierunku końca formy. Drugi typ to formy sezonowe,
towarzyszące najczęściej abrazyjnym odcinkom brzegu. Powstają one przy różnych stanach wody. Na linii maksymalnego zasięgu wody w zbiorniku, wzdłuż
brzegów połogich, najczęściej z niewielkim, 0,5 metrowej wysokości klifem,
kształtowanym przy średnich stanach wody, powstają wały akumulacji mineralnej
i biogenicznej. Osiągają one kilka centymetrów wysokości i do 0,5 m szerokości.
Przy stanach średnich i niskich, w efekcie „przerabiania” materiału deponowanego
w akumulacyjnej części platformy przybrzeżnej, powstają różnego rodzaju kosy,
wały brzegowe, cyple wymuszone i swobodne oraz mierzeje. Osiągają one niewielkie rozmiary; kosy 5-35 m długości i 1-15 m szerokości, cyple 1-1,5 m długości
i 1,5-2 m szerokości. Często są to formy wieloetapowe, których rozwój związany
jest z obniżaniem poziomu lustra wody przy jednoczesnej obfitości materiału,
a tym samym możliwości ciągłego przyrastania form (Otvos 2000). Miąższość budujących je osadów wyraźnie wzrasta w kierunku końca formy i najczęściej wynosi
0,4-0,7 m, choć może przekraczać 1,2 m. Są to najczęściej dobrze wysortowane
żwiry z pojedynczymi kamieniami kilkucentymetrowej średnicy. Zarówno brak
wyraźnego warstwowania tych osadów, jak również ich kontakt z macierzystym
podłożem, zmieniający się w kierunku zbiornika od erozyjnego do akumulacyjnego,
wskazuje na sezonowy charakter opisywanych form. W kolejnym cyklu piętrzenia
wody w zbiorniku formy te są niszczone, a budujący je osad jest transportowany na niżej leżącą część platformy przybrzeżnej. Często wzrastająca w kierunku
zbiornika granulometria budujących je osadów pozwala sądzić, iż powstają one
na skutek akumulacji osadów transportowanych prądem przybrzeżnym. Formy
te powstają głównie po zawietrznej stronie niewielkich wygięć linii brzegowej
w kierunku akwenu bądź w zakolach zbiornika i towarzyszą aktywnym klifom
o wysokości 0,5-1,5 m. Na obecnym etapie rozwoju strefy brzegowej Zbiornika
Pakoskiego brak takich form wzdłuż klifów wyższych, towarzyszących brzegom
przygłębiowym, gdzie dostarczane osady pozwalają jedynie na wyrównywanie
profilu platformy. Kierunek przyrastania tych form jest ściśle uzależniony od ich
lokalizacji. Na dłuższych, prostolinijnych odcinkach linii brzegowej formy akumulacyjne przyrastają z południa ku północy bądź z dwóch kierunków jednocześnie,
natomiast w pozostałych miejscach, ze względu na lokalną cyrkulację wody, w
kierunku południowym.
Poza brzegami abrazyjnymi i akumulacyjnymi na Zbiorniku Pakoskim wyróżniono brzegi neutralne, które stanowią 1/5 brzegów nie umocnionych. Ten typ
brzegu najczęściej dominuje na nowych zbiornikach nizinnych stanowiąc do 50%
długości linii brzegowej. Niewielkie spadki, 2-3°, jak i często bardzo dobre pokrycie
darnią sprawia, iż procesowi abrazji ulegają one znacznie później. Wokół niektórych
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zbiorników brzegi neutralne zachowują się przez 10-12 lat po ich utworzeniu. D.
P. Finarov (1986) podaje, że brzegi o nachyleniu 1-2° na Zbiorniku Rybińskim
zachowały swoją stałość przez 30 lat, po czym zaczęły podlegać rozmywaniu.
Wokół Zbiornika Pakoskiego występują one głównie w południowej, znacznie
płytszej jego części, obejmującej niewielkie Jezioro Bronisławskie oraz dawną,
zatorfioną równinę zalewową Noteci.
Na proces kształtowania nowej strefy brzegowej Zbiornika Pakoskiego miały
wpływ nie tylko podwyższone rzędne lustra wody ale przede wszystkim znaczne
wahania stanów wody zachodzące w cyklu rocznym. Dlatego też, w odróżnieniu
od akwenów cechujących się niewielkimi wahaniami stanów wody, w morfologii
zarówno nadwodnej jak i podwodnej części platformy Zbiornika Pakoskiego,
towarzyszącej abrazyjnym odcinkom brzegu, zaznaczają się wyraźne stopnie,
„schody” (ryc. 2). Ich powstanie związane jest z przemieszczaniem strefy abrazji i
akumulacji na platformie wraz z opadającym lustrem wody. Zazwyczaj znaczą one
dłużej utrzymujące się stany wody bądź, jak to ma miejsce w omawianym przypadku, okresy wzmożonego falowania (Finarov 1986; Ovèennikov 1996; Spanila,
Simeonova 1993; Rydzik 1978). Stopnie występujące w górnej części platformy
tworzą się w materiale in situ i są stałym elementem jej morfologii. Natomiast w
dolnej, zewnętrznej części platformy poziomy te, ze względu na powstawanie w
materiale redeponowanym, mają charakter sezonowy. Ich wysokości wahają się od
kilku centymetrów do 0,5 m, a liczba od 1 do 5 (Grobelska 1999, 2000). Miąższość
osadów akumulowanych na powierzchni osuszanej części platformy waha się od 0
w części abrazyjnej do ponad 1 m w części akumulacyjnej. Zmiany położenia lustra
wody i wynikające z nich przemieszczenia strefy akumulacji i abrazji po platformie
przybrzeżnej, powodują jej poszerzanie. Ponadto poprzez ograniczenie rzeźbotwórczej roli poszczególnych stanów wody, sam proces kształtowania platformy
ulega wydłużeniu w czasie, a osiągnięcie stanu jej pełnej dojrzałości jest niepewne.
Podsumowanie
Zbiornik Pakoski to bardzo złożony, choć wcale nie odosobniony, przykład
akwenu wodnego przekształconego antropogenicznie. Wysokie piętrzenie, w
efekcie którego jeziora położone w rynnie pakoskiej zwiększyły swoją pojemność
o ponad 100%, spowodowało przemieszczenie jego strefy brzegowej w nowy
obszar. Natomiast wysokie, roczne amplitudy zwierciadła wody, 5-krotnie przekraczające ich naturalne fluktuacje, wydłużają proces jej kształtowania zarówno
w sensie morfologicznym jak i biologicznym. Strefa brzegowa powstałego zbiornika
po 25 latach jego eksploatacji, mimo towarzyszącego jej zwartego pasa wtórnych
nasadzeń, nadal znajduje się w fazie kształtowania. Przemawia za tym wysoki
udział brzegów abrazyjnych i akumulacyjnych oraz morfometria i morfologia jego
platform. Nadal przekształcane są zarówno brzegi wysokie jak i niskie. Wynikiem
dynamiki tej strefy jest ubogi litoral zbiornika. W zasadzie można tu mówić jedynie
o pojedynczych kępach trzcin porastających większe cyple akumulacyjne. Zwarte
pasy trzcin występują jedynie w południowej części zbiornika oraz lokalnie towa89

rzyszą wypływom wód gruntowych. Skala dokonanych w tym przypadku zmian
morfologicznych i hydrologicznych oraz będące ich efektem nadal zachodzące
przekształcanie strefy brzegowej tego akwenu sprawiły, iż utracił on swój naturalny,
jeziorny charakter i rozpoczął zbiornikowy etap swojego rozwoju.
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LITTORAL ZONE EVOLUTION OF DAMMED NATURAL LAKES
AS EXEMPLIFIED BY THE PAKOŚĆ RESERVOIR
Summary
Damming of a lake above its maximal water level causes movement and transformation of its littoral zone. High annual fluctuations of water level as connected
with human activities lengthen the process of its formation. This type of anthropological transformation is presented by the Pakość reservoir, as a consequence
of 4,5 metres rise in water level in the two lakes. The reservoir area rose from
90

8,1 km2 to 13,02 km2 and its capacity from 40,6 mln m3 to 86,44 mln m3.
This is a water reservoir working in an annual cycle, its water-level fluctuations
between 0,65 m (1993) and 3,59 m (1980), i.e. 2,4 m on average. After 25 years
of the operation of the Pakość reservoir, its littoral zone is still active (tab. 1).
The most frequent types of banks are the abrassive ones (52,5%), with a characteristic berm cross-section, and an active cliff. The accumulation forms to be
observed there are seasonal.
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