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ANTROPOGENICZNE ZAGROŻENIA
GEOSYSTEMÓW JEZIORNO-TORFOWISKOWYCH
W POLESKIM PARKU NARODOWYM
Wstęp
Równiny akumulacji organogenicznej zajmują około 60% powierzchni Poleskiego Parku Narodowego (ryc. 1). Budują je zróżnicowane typologicznie torfy, zazwyczaj podścielone osadami jeziornymi (gytią). Na terenie PPN znajdują się cztery
płytkie jeziora otoczone torfowiskami wkraczającymi spleją na osady jeziorne i toń
wodną. Są to najcenniejsze, objęte ochroną rezerwatową obiekty Parku, bardzo
wrażliwe na zaburzenia równowagi ekologicznej, z wieloma reliktowymi, właściwymi dla strefy tundrowej gatunkami fauny i flory (Fijałkowski 1960).
Współczesny, równinny krajobraz Poleskiego Parku Narodowego kształtowany
był przez zespół zróżnicowanych genetycznie czynników, działających ze zmienną intensywnością od środkowego plejstocenu do holocenu włącznie. Krajobraz
polodowcowy marginalnej strefy zlodowacenia Odry przekształcony został przez
procesy peryglacjalne kolejnych zlodowaceń. Decydujący wpływ na jego współczesne oblicze wywarły jednak procesy zachodzące na przełomie późnego glacjału
i holocenu, kiedy uformowane zostały misy jeziorne i torfowiskowe (Harasimiuk,
Wojtanowicz 1998). Ich geneza nie jest do końca wyjaśniona; mogą być one skutkiem zarówno procesów krasowych (Wilgat 1954; Maruszczak 1966), jak również
termokrasowych (Wojtanowicz 1994; Harasimiuk 1996). Stanowią one baseny
sedymentacyjne dla holoceńskiej akumulacji organogenicznej, której miąższość
osiąga w wielu miejscach kilkanaście metrów.
Poza naturalną tendencją przemian krajobrazu poleskiego istotne znaczenie
w jego przekształcaniu, zwłaszcza w ciągu ostatnich stuleci, ma narastająca antropopresja. Za najistotniejsze jej przejawy – w kolejności chronologicznej – uznać
należy: trzebież lasów, uprawę pól, eksploatację torfów i kruszywa, melioracje,
użytkowanie torfowisk jako łąk kośnych, nawożenie pól i łąk, turystykę i rekreację.
Coraz większy wpływ odgrywa również górnictwo węgla kamiennego. Efektem tych
działań jest obniżanie się poziomu wód gruntowych, zarastanie jezior i murszenie
torfowisk; grozi to wyginięciem najbardziej cennych gatunków flory i fauny.
Trzebież lasów
O próbach zagospodarowania tych okolic – od wczesnego neolitu po średniowiecze – świadczą licznie dokumentowane stanowiska archeologiczne (Nosek
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Ryc. 1. Rozmieszczenie jezior i torfowisk w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie
Fig. 1. Distribution of lakes and mires in the Polesie National Park and its protection
zone
Objaśnienia: 1 – jeziora; 2 – torfowiska; 3 – granica Parku; 4 – granica otuliny Parku.

1957; Mazurek 1991). Z powodu dużego zabagnienia, a także ciągłych najazdów
(Jaćwingowie, Rusini, Tatarzy, Litwini) na tereny pograniczne, nie był to obszar
atrakcyjny dla osadnictwa. Seminaturalny krajobraz zachował się na tym obszarze
w zasadzie do końca XVIII w., szczególnie w zachodniej części okolicy obecnego
Parku. Jeszcze w I połowie XIX w. (ok. 1830 r.), las zajmował ok. 50% powierzchni
w zachodniej części i 30-40% w części wschodniej omawianego obszaru.
W latach 1822-1931 w okolicach wschodniej rubieży obecnego Parku nastąpił
trzykrotny, a w zachodniej cztero- a nawet pięciokrotny wzrost liczby ludności (Maruszczak 1952). Efektem przeludnienia był wzrost bezpośredniego zainteresowania
również terenami podmokłymi, w tym także leżącymi dziś w granicach Parku. W
ciągu ok. 100 lat wykarczowano ok. 3/4 lasów, a ich udział zmalał odpowiednio:
do zaledwie kilku procent w części zachodniej i ok. 10% w części wschodniej
(Maruszczak 1952). Szczególne nasilenie tego procesu wystąpiło w końcu XIX w.
jako skutek: najpierw uwłaszczenia chłopów po powstaniu styczniowym, a później
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znacznego przeludnienia i ekspansji na nie zajęte jeszcze uroczyska. Drewno było
na tym terenie podstawowym materiałem wykorzystywanym w gospodarce rolnej.
Stosowano je w budownictwie, do wyrobu sprzętów domowych i gospodarskich,
a także jako materiał opałowy.
W pierwszej połowie XX w. zakończona została praktycznie trzebież lasów.
Na spowolnienie tempa przekształceń środowiska wpłynęły również wydarzenia
społeczno-polityczne, zwłaszcza wojny i kryzysy gospodarcze. Wyraźny regres
przeżywała wówczas gospodarka folwarczna, nie powstawały już nowe jednostki
osadnicze (Maruszczak 1952).
Eksploatacja torfów
Na terenie obecnego Poleskiego Parku Narodowego do końca XIX w. nie eksploatowano na większą skalę torfu. Jego wykorzystanie, jako podstawowego materiału opałowego, rozpoczęło się tu dopiero po wycięciu lasów; eksploatacja ta miała
miejsce przede wszystkim na torfowiskach położonych w pobliżu wsi. Wyrobiska
lokalizowano głównie tam, gdzie miąższość osadów organogenicznych wynosi 2-3
m i pod torfem nie występuje gytia. Prowadzone doraźnie wydobycie torfu nie zagrażało więc bezpośrednio najcenniejszym geosystemom jeziorno-torfowiskowym,
chociaż mogło powodować lokalne obniżanie poziomu wód gruntowych.
Intensywna eksploatacja torfu miała miejsce dopiero w okresie międzywojennym, podczas II wojny światowej i po wojnie aż do lat 70. XX w. Duże
zapotrzebowanie na torf jako materiał opałowy związane było wówczas z relatywnie wysokimi cenami drewna i węgla; torf zaczęto również wykorzystywać w
ogrodnictwie oraz jako materiał izolacyjny. Popyt był na tyle duży, że w latach 60.
XX w. zamierzano nawet eksploatować torf w tym rejonie na skalę przemysłową
(Uhorczak, Szczepanik 1963); szczęśliwie plany te nie doczekały się realizacji.
Na zahamowanie eksploatacji torfu wpłynęło kilka czynników, m.in. melioracje
związane z użytkowaniem Kanału Wieprz-Krzna i przeznaczanie torfowisk na
łąki kośne oraz stopniowe włączanie nie zmeliorowanych torfowisk do systemu
obszarów chronionych (Czubla, Wojciechowski 1998).
Według szacunków (Borowiec 1990), na terenie obecnego Parku i jego otuliny wyeksploatowano do lat 70. XX w. 1,9 mln m3 torfu, czyli 1,6% wszystkich
zasobów (tab. 1). Powierzchnia wyrobisk (140 ha) stanowi 2,0% powierzchni
torfowisk omawianego obszaru. Zdecydowanie bardziej zdewastowano położone
bliżej siedzib ludzkich torfowiska strefy otulinowej (2,1% objętości oraz 2,9%
powierzchni) niż torfowiska samego Parku (odpowiednio 1,3% i 1,5%). Dane
te są z pewnością zaniżone, gdyż starsze torfianki uległy zalądowieniu; istniejące
powiększają powierzchnie wodne Parku o ok. 30%. W obrębie Parku najbardziej
zdewastowane jest jedno z torfowisk w północnej części kompleksu Bagna Bubnów,
gdzie wyrobiska zajmują prawie połowę (40%) powierzchni torfowiska i ponad
jedną czwartą (28%) jego objętości.
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Tab. 1. Ocena wielkości eksploatacji torfów w Poleskim Parku Narodowym
(wg Borowca 1990, uzupełnione)
Tab. 1. Assessment of the size of peat extraction in the Polesie National Park
(according to Borowiec 1990, supplemented)

Melioracje i zabiegi agrotechniczne
Pierwsze prace melioracyjne w tej okolicy prowadzono prawdopodobnie
już na początku XIX w., o czym świadczy prostolinijny przebieg niektórych cieków
na Mapie Kwatermistrzostwa z 1839 r. Rozwój osadnictwa wiejskiego i gospodarki
folwarcznej spowodował, że wkrótce powstały pierwsze plany budowy poprzednika Kanału Wieprz-Krzna, osuszenia wielu bagien i spuszczenia wody z niektórych jezior. Część tych zamierzeń zrealizowano w końcu XIX w.; wykopano wiele
rowów odwadniających torfowiska, spuszczono wody jeziora Lejno i rozpoczęto
prace zmierzające do zdrenowania Jeziora Łukiego (Rostworowski 1882). Kryzys
gospodarczy i wojny światowe w pierwszej połowie XX w. spowodowały przerwanie prac melioracyjnych; przyczyniło się to pośrednio do częściowej renaturyzacji
skutków zabiegów melioracyjnych z końca XIX w.
Dopiero budowa Kanału Wieprz-Krzna (1954-1961) i prowadzone później
prace przy budowie związanego z nim systemu melioracyjnego, była ingerencją
w środowisko przyrodnicze o skali porównywalnej ze zmianami zaszłymi w XIX
w. Zniszczono odradzającą się po poprzedniej melioracji sieć wodną, zamieniając
ją w system kanałów. Znaczną część torfowisk zmeliorowano i zaczęto użytkować
jako łąki kośne. Wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych zahamowane zostało
tempo narastania torfowisk, a w przypadku nadmiernego przesuszenia nastąpiła
degradacja ich powierzchni spowodowana procesem murszenia torfu (Łoś 1995;
Baryła, Sawicki 1996).
Na skutki prac melioracyjnych nałożyły się procesy związane z chemizacją
rolnictwa; szczególnie w latach 70. XX w. nastąpił znaczny wzrost zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Nawożenie łąk i pól oraz nawadnianie
obcymi wodami spowodowało eutrofizację środowiska. Była to, obok wypłycenia
jezior wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych, druga istotna przyczyna
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Tab. 2. Charakterystyka zlewni jezior Poleskiego Parku Narodowego
(na podstawie Furtaka i in. 1998)
Tab. 2. Characteristic of lake catchment in the Polesie National Park
(after Furtak et al. 1998)

przyspieszonego zarastania jezior (Chmielewski, Radwan 1996).
Można uznać, że w latach 70. XX w. antropopresja osiągnęła stan kulminacyjny. Co prawda w dalszym ciągu rośnie natężenie ruchu turystycznego, wokół
Parku rozwija się również zabudowa rekreacyjna, jednak widoczna jest stopniowa
renaturyzacja środowiska. Coraz więcej nieurodzajnych pól jest odłogowanych
i zalesianych. Lasy i zakrzaczenia są już w zlewniach niektórych jezior dominującą
formą użytkowania ziemi (tab. 2).
Zmiany powierzchni jezior
Analiza porównawcza dostępnych materiałów kartograficznych, mimo istotnych ograniczeń interpretacyjnych (różnice w zasadach konstrukcyjnych map,
ich skali, dokładności pomiarów geodezyjnych), pozwala na szacunkową ocenę
tempa zaniku jezior w ostatnich stu kilkudziesięciu latach (tab. 3; ryc. 2). O ile zmierzone w ten sposób powierzchnie należy traktować jako przybliżone, to kierunek
i zróżnicowanie zmian można uznać za zgodne ze stanem faktycznym.
Wyniki pomiarów kartometrycznych wykazują niemal dwukrotne zmniejszenie łącznej powierzchni jezior PPN w ciągu XIX i XX w. Tempo zaniku jezior
było zmienne i zależne od przejawów działalności człowieka w ich zlewniach. Z
zastrzeżeniem co do wiarygodności XIX-wiecznych map, duży ubytek powierzchni
wodnych w latach 1835-1887 można generalnie wiązać z obniżaniem poziomu wód
gruntowych na skutek intensywnego wylesiania zlewni. Największym przemianom
uległo Jezioro Karaśne; w tym czasie zanotowano ubytek aż 80% jego powierzchni,
przy tempie zaniku 1,0 ha/rok. Jeszcze większe tempo zmian (1,26 ha/rok) obliczono dla Jeziora Łukiego, co spowodowało ubytek 22,l% powierzchni tego dużego
jeziora (ryc. 2). W tych przypadkach na obniżenie poziomu wody wpłynęło również
skanalizowanie przepływającej w pobliżu Piwonii związane z próbą częściowego
osuszenia Jeziora Łukiego w latach 80. XIX w. (Rostworowski 1882). Powierzchnia tego jeziora gwałtownie wówczas zmalała, a następnie wzrosła po zarośnięciu
rowów melioracyjnych w okresie zastoju gospodarczego na początku XX w. (ryc.
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Ryc. 2. Zmiany powierzchni jezior Poleskiego Parku Narodowego na podstawie
map topograficznych z lat 1830-1995
Fig. 2. Changes of the lake surfaces in the Polesie National Park on the basis
of topographic map from the years 1830-1995
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Tab. 3. Zmiany powierzchni jezior Poleskiego Parku Narodowego w okresie 1835-1995
na podstawie pomiarów kartometrycznych
Tab. 3. Changes in the surface of lakes of the Polesie National Park over 1835-1995
on the basis of cartometric measurements

* - wg pomiarów J. Rostworowskiego (1882) wykonanych z lodu ok. roku 1880,
powierzchnia Jeziora Łukiego wynosiła 163,31 ha.
Objaśnienia: A – Mapa Kwatermistrzostwa 1:126 000 (1839) , stan ok. 1835 r.,
B – Zdjęcie Wojskowo-Topograficzne 1:25 000, stan z 1887 r., C – Mapa Topograficzna
WIG 1:100 000 (1937), stan ok. 1935 r., D – Mapa Topograficzna 1:25 000
(“obrębówka”), stan ok. 1955 r. E – Mapa Topograficzna 1:10 000 (1976), stan z 1976 r.,
F - Mapa Zasadnicza PPN 1:5000 (1995), stan z 1995 r.

2). Z kolei stosunkowo małe zmiany powierzchni Jeziora Długiego w drugiej połowie XIX w. można tłumaczyć wcześniejszym (przed 1835 r.) wylesieniem zlewni
Włodawki, w obrębie której znajduje się to jezioro.
W okresie ostatnich 20-30 lat tempo zarastania jezior Parku wyraźnie zmalało.
Wpłynęło na to kilka czynników: wysokie opady (szczególnie jesienno-zimowe)
w okresie 1974-1980, stopniowe zarastanie i wypłycanie rowów melioracyjnych,
wzrost zalesienia terenu, zaprzestanie eksploatacji torfów, a także objęcie ochroną
prawną najcenniejszych fragmentów, początkowo w formie rezerwatów przyrody,
a następnie Poleskiego Parku Narodowego (Czubla, Wojciechowski 1998). Niewielki wzrost powierzchni Jeziora Długiego można wiązać z możliwością jego reakcji
na obwałowanie i podpiętrzenie leżącego niżej Jeziora Wytyckiego.
Stan obecny w perspektywie działań ochronnych
Utworzenie w 1990 r., a następnie powiększenie Poleskiego Parku Narodowego pozwoliło na objęcie ochroną stosunkowo dużego, zwartego obszaru.
Uzyskano w ten sposób podstawy prawne do wyeliminowania lub ograniczenia
najbardziej szkodliwych dla środowiska przyrodniczego przejawów działalności
gospodarczej. Pozwoliło to również na kontrolę ruchu turystycznego i stworzyło
możliwość wyeliminowania go z obszarów najbardziej podatnych na zachwianie
równowagi ekologicznej. Bardzo ważnym czynnikiem było niewątpliwie wstrzymanie prac melioracyjnych oraz eksploatacji torfu, co zapobiegło fizycznej degradacji
najcenniejszych obiektów Parku. Obecny ich stan zależy w dużej mierze od terminu
objęcia ochroną prawną. Wcześnie wprowadzona, ścisła ochrona rezerwatowa
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niektórych obiektów (Durne Bagno – 1966 r., Jezioro Moszne – 1972 r., Jezioro
Długie – 1978 r.) pozwoliła na zachowanie ich w stanie mało zmienionym. Ich
zlewnie charakteryzują się stosunkowo niskim stopniem przekształcenia środowiska (tab. 2).
Na innych obiektach, które w znacznym stopniu dotknęły skutki melioracji
(Jezioro Karaśne, Torfowisko Orłowskie), znacznie obniżył się poziom wody i
nastąpił proces murszenia torfu. Procesu tego nie zahamowało późniejsze objęcie
ich ochroną rezerwatową, a następnie włączenie w obręb Poleskiego Parku Narodowego. Samoczynnej renaturyzacji torfowisk nie sprzyjały na przełomie lat 80.
i 90. XX w. warunki klimatyczne. Jednak wstrzymanie dokończenia planu melioracji
nie pozwoliło na dalszy, nadmierny odpływ wód z wielu obszarów i zahamowało
tendencję obniżania się poziomu wód gruntowych. Przestał obniżać się również
poziom wód jeziornych i zahamowany został proces gwałtownego zmniejszania
się powierzchni zagrożonych jezior (ryc. 2).
Niebezpieczeństwo niekorzystnego oddziaływania o trudnych do przewidzenia skutkach, szczególnie na południowo-zachodnią część obszaru Parku i
otuliny, stwarza kopalnia węgla kamiennego w Bogdance. Wydobycie odbywa się
poprzez tzw. zawał stropu, co przy konieczności odwadniania utworów jurajskich i
karbońskich, powoduje w konsekwencji osiadanie gruntu nad wyeksploatowanym
pokładem i tworzenie się na powierzchni zawodnionych niecek (Borchulski 1996).
Odwadnianie takich zagłębień może powodować drenaż wód z obszarów otaczających i w dalszej kolejności przesunięcia działów wodnych.
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ANTHROPOGENIC THREATS OF LAKE-PEAK GEOSYSTEMS
IN THE POLESIE NATIONAL PARK
Summary
The four shallow lakes occurring in the area of the Polesie National Park
are surrounded by peat-bogs overgrowing lacustrine deposits and water surfaces
(Fig. 1). They are the most valuable objects of the Park, with relict tundra fauna
and flora, and extremely vulnerable to upsets in the ecological balance. Because
of low settlement attractiveness of this area, more intensive colonization and
forest clearance spread here as late as in the 19th century. First land drainage
works, and even attempts of lake drainage themselves were undertaken. Mass,
chaotic peat digging was started (Tab. 1). The drainage system connected with
the Wieprz-Krzna Canal, built in the years 1954-1961, has caused overdrying and
decomposition of peat in many peat-bogs. Irrigation with outside water, fertilization
of fields and meadows, as well as the development of tourism and recreation has
resulted in eutrophication of the environment. It is estimated that due to anthropopressure a half during the last 150 years (Tab. 2, Fig. 2) has diminished the lake
area in the Park. Small, overgrowing lakes with strongly transformed catchments
(Tab. 3) are at risk of complete disappearance. Rapid overdrying has been partial201

ly stopped owing to the cessation of drainage works and peat-digging, this due
to enforcement of various forms of legal environmental protection, and finally to
the establishment of the national park in 1990.
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