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Preliminary geological and palaeobotanical description of the Kopytkowo swamp  
in relation to the analysis of contemporary water conditions and vegetation  

(Biebrza River valley, NE Poland) 

DANIEL OKUPNY*, KRZYSZTOF FORTUNIAK**, MAREK KLOSS***,  
MACIEJ ZIUŁKIEWICZ****, JACEK FORYSIAK*****, ANNA FORTUNIAK****,  

LESZEK BEDNORZ******, WŁODZIMIERZ PAWLAK** 

Zarys treści. W artykule przedstawiono wyniki badań geologicznych i paleobotanicznych mokradła Kopytkowo, położonego 
w Basenie Środkowej Biebrzy. Prace wykonane zostały w otoczeniu stanowiska pomiarów strumieni gazów cieplarnianych 
w Kopytkowie. Misa opisywanego mokradła powstała w wyniku odcięcia koryta rzecznego, a następnie podtopienia odcinka 
doliny Biebrzy. Złoże budują przede wszystkim mułki organiczne, a warstwę przypowierzchniową stanowi torf turzycowy. 
Wody stwierdzone w badanym złożu wykazują silne powiązania z wodami podziemnymi i ograniczone z wodami opado-
wymi. Obecnie w najbliższym otoczeniu stanowiska pomiarowego dominują dwa zbiorowiska roślinne: trzcinowisko wzdłuż 
koryta Kopytkówki i zbiorowisko wysokich turzyc. 

Słowa kluczowe: proces zabagnienia, budowa geologiczna, stratygrafia złoża, warunki siedliskowe, dolina Biebrzy 
 
Abstract. The article presents the results of geological and palaeobotanical studies of the Kopytkowo swamp, located in the 
Middle Biebrza Basin. The work was carried out in the vicinity of a measure point for streams of greenhouse gases in Kopyt-
kowo. The basin of the described swamp developed as a result of a cut-off of a river channel and a subsequent flooding of  
a part of the lower Biebrza. The deposit is composed mainly of organic silt. The subsurface layer is composed of sedge peat. 
The waters contained in the studied deposit display a strong genetic connection to underground waters and a limited connec-
tion to rainwater. Currently there are two dominant plant communities in the immediate vicinity of the measure point: an 
assemblage of high sedges and an extended patch of reed along the Kopytówka. 

Key words: swamping process, geological structure, stratigraphy of deposits, habitat conditions, Biebrza river valley 

 

Wprowadzenie 

Mokradła zaliczane są do ekosystemów naj-
bardziej zróżnicowanych pod względem geolo-

gicznym, hydrologicznym czy botanicznym. 
Deponowane w ich obrębie osady biogeniczne, 
mimo niezbyt częstego występowania w litosfe-
rze, należą do ważnej grupy kenozoicznych 
utworów geologicznych (Tobolski 2004). Głów-
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nym składnikiem torfów jest materia organiczna 
pochodząca z obumarłych roślin, a jej zawartość 
i skład w istotny sposób wpływają na właściwo-
ści fizykochemiczne osadów, w tym zdolności 
sorpcyjne, które kształtują skład wód podziem-
nych (Ścibor i in. 2015). W zależności od wa-
runków hydrologicznych (tj. stanu natlenienia 
środowiska sedymentacyjnego i występowania 
zalewów) wyróżnia się pięć podstawowych ro-
dzajów siedlisk hydrogenicznych: torfowiska, 
mułowiska, gytiowiska, namuliska i podmokli-
ska. Głównym kryterium wyróżniającym typ 
siedliska jest rodzaj akumulowanego osadu hy-
drogenicznego – torfu bądź utworu nietorfowego 
(Żurek 1990, 1993; Dembek, Oświt 1992; To-
bolski 2000). W przypadku mokradeł położonych 
w dolinach rzecznych, o znacznych okresowych 
wahaniach poziomu wody, procesy torfotwórcze 
są ograniczane, przeważać może nanoszenie osa-
dów mineralnych, zaś odłożone warstewki torfu 
czy gytii detrytusowych ulegają intensywnemu 
rozkładowi. W takich warunkach zachodzi sedy-
mentacja mułu. Głównym jego komponentem jest 
humus, składany zwykle razem z drobną (kolo-
idalną) zawiesiną mineralną, z którą tworzy kom-
pleksowe związki organiczno-mineralne, stano-
wiące od 20 do 60% osadu (Okruszko 1988). 
Miąższość mułów osiąga maksymalnie 1 metr, 
ale przeważnie jest mniejsza i wynosi 0,2–0,25 m 
(Banaszuk, Micun 2009). Tego rodzaju osady są 
często spotykane w dolinie Biebrzy (m.in. Żurek 
1990).  

Tereny bagienne są jednym z głównych na-
turalnych obszarów uwalniania metanu do at-
mosfery (m.in. Denman i in. 2007; Ciais i in. 
2013). Jednocześnie w procesie fotosyntezy na 
obszarach tych następuje akumulacja węgla wią-
zanego z atmosferycznego dwutlenku węgla 
(m.in. Frolking, Roulet 2007). Dlatego poznanie 
wymiany gazowej pomiędzy ekosystemami ba-
giennymi a atmosferą ma kluczowe znaczenie w 
świetle współczesnych zmian klimatycznych. 
Bezpośrednie pomiary tej wymiany w skali ca-
łego ekosystemu, jakie umożliwia tzw. metoda 
kowariancji wirów, należą jednak do rzadkości 
(Laurila i in. 2012; Nicolini i in. 2013; Baldoc-
chi 2014) ze względu na duże wymagania zwią-
zane z lokalizacją punktu pomiarowego, skom-
plikowaną metodykę oraz wysokie koszty. Na 
bagnach biebrzańskich pomiary strumieni gazów 
cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) tą metodą pro-
wadzone są  na stanowisku w Kopytkowie od 
2013 roku (Pawlak i in. 2016; Siedlecki i in. 
2016; Fortuniak i in. 2016, 2017). Pozwala to na 
ocenę rocznej emisji CH4 do atmosfery, która  

w latach wilgotnych osiąga 29±4 gCH4 m−2
 yr−1 

(pomiary w roku 2013) a w latach suchych 
20±1 gCH4 m−2

 yr−1 (pomiary w roku 2014). 
Zaobserwowano również silne pochłanianie CO2 
z atmosfery. Strumień netto tego gazu osiągnął  
–980±150 gCO2 m−2

 yr−1 w roku bardziej wilgot-
nym i –560±130 gCO2 m−2

 yr−1 w bardziej su-
chym (Fortuniak i in. 2017). Pełna analiza wyni-
ków tych pomiarów, w szczególności uwarun-
kowań wymiany badanych gazów cieplarnia-
nych między ekosystemem bagiennym a atmos-
ferą, możliwa jest jednak jedynie przy uwzględ-
nieniu lokalnych warunków hydrologicznych, 
glebowych, botanicznych i geologicznych. Oce-
na tych warunków, w świetle wymiany gazowej 
ziemia-atmosfera, skłoniła autorów do podjęcia 
na analizowanym obszarze badań innych kom-
ponentów środowiska. 

Głównym celem prac badawczych była cha-
rakterystyka środowiska przyrodniczego, w któ-
rym tworzyły się utwory organiczne na stanowi-
sku w Kopytkowie, w Basenie Środkowej Bie-
brzy. Rekonstrukcja warunków paleośrodowi-
skowych stała się możliwa dzięki odtworzeniu 
subfosylnych zbiorowisk roślinnych na podsta-
wie analizy makroszczątków oraz analizy cech 
fizykochemicznych badanych utworów. Doko-
nano także konfrontacji warunków sedymenta-
cyjnych ze stanem i składem fizykochemicznym 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
współczesną szatą roślinną. Określono podsta-
wowe właściwości fizykochemiczne i skład 
chemiczny wód w obrębie poligonu badawczego 
oraz na terenie bezpośrednio przylegającym. 

Teren badań 

Lokalizacja stanowiska pomiarów strumieni 
gazów cieplarnianych w Kopytkowie uwarun-
kowana została zarówno względami meryto-
rycznymi (reprezentatywność obszaru pomiaro-
wego, wymogi dotyczące obszaru źródłowego 
czujników turbulencyjnych) jak i ograniczeniami 
praktycznymi (konieczność podłączenia do sta-
bilnego źródła prądu i bezpieczeństwo systemu 
pomiarowego). Kompleks mokradeł biebrzań-
skich należy do największych i najcenniejszych 
przyrodniczo obszarów bagiennych Europy 
Środkowej (Banaszuk 2004). Ze względu na 
zachowanie w dolinie Biebrzy naturalnych ukła-
dów  siedliskowych, od wielu lat uznawany jest 
za obszar referencyjny w badaniach ekosyste-
mów bagiennych (Wassen i in. 1990). 



Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy … 

151 

Stanowisko badawcze w Kopytkowie poło-
żone jest na terenie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego (53°35'30,8"N, 22°53'32,4"E, 109 m 
n.p.m.; fot. 1), w Basenie Środkowej Biebrzy 
(rys. 1). Ta część doliny ma charakter rozległej 
kotliny, w której łączą się wody kilku rzek: Bie-
brzy, Brzozówki, Netty, Ełku i Jegrzni. Cechuje 
się występowaniem na obszarze około 49 ha 
licznych, płytkich torfowisk o miąższość torfu, 
głównie szuwarowego i turzycowiskowego, nie-
przekraczającej 2 metrów (w przypadku 63,8% 
złóż). Sedentacji autochtonicznej materii orga-
nicznej, oprócz wód zalewowych, sprzyjał na-
pływ wód podziemnych o zwierciadle swobod-
nym (Żurek 1975; Oświt 1991). W Basenie 
Środkowej Biebrzy oprócz torfowisk występują 

mokradła torfiaste, namuliska oraz mułowiska 
(Żurek 1990; Dembek i in. 2000). Zgodnie  
z hydrologicznym typem zasilania ekosystemy te 
zalicza się do mokradeł fluwiogenicznych 
(Dembek, Oświt 1992). Bagna tego typu zasi-
lane są zalewowymi wodami rzecznymi, po-
wierzchniowym spływem wody ze stoków oraz 
wodami aluwialnymi, których rola zwiększa się 
po okresach zalewów (Żurek, Tomaszewicz 
1996). Takie warunki hydroekologiczne powo-
dują sedymentację mułów w strefie przykoryto-
wej. Mułowiska wśród siedlisk hydrogenicz-
nych, stanowią stosunkowo słabo rozpoznaną 
grupę mokradeł, mimo iż strefa torfowo-mułowa 
w dolinie Biebrzy obejmuje najdłuższy odcinek 
(65 km). 

 

 
fot. K. Fortuniak, 2016 

Fot. 1. Stanowisko pomiarowe w Kopytkowie 

The measurement station in Kopytkowo 

 

 

Rys. 1. Położenie stanowiska pomiarowego  
w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz szkic 
najbliższego otoczenia punktu pomiarowego 

1 – turzycowiska, 2 – trzcinowiska, 3 – szuwar  
tatarakowy, 4 – łąki, 5 – pola uprawne, 6 – lasy 

Location of the measurement station in the Biebrza 
National Park and sketch with distribution  

of different vegetation types near the station 

1 – tall-sedge, 2 – reed, 3 – Acoretum calami,  
4 – meadows, 5 – fields, 6 – forest 
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Relacja między dopływem i odpływem wo-
dy, do i z siedliska, wynika z budowy geolo-
gicznej i rzeźby terenu, decydujących o obiegu 
wody w środowisku przyrodniczym. Szczegó-
łowy opis rzeźby terenu oraz procesów kształ-
tujących siedliska w dolinie Biebrzy można zna-
leźć m.in. w pracach Okruszko (1983), Żurka 
(1983, 1991, 2005) i Banaszuka (2004). W Ba-
senie Środkowej Biebrzy nastąpiło wyraźne wy-
odrębnienie koryt i strefy przykorytowej Biebrzy 
i jej dopływów, w których warunki geomorfolo-
giczne i hydrologiczne sprzyjają akumulacji 
utworów mułowych (Żurek 1975). Szczegółowy 
opis stref w mniejszych dolinach rzecznych pół-
nocno-wschodniej części Polski, charakteryzują-
cych się występowaniem mułów podali m.in. 
Oświt i in. (1980), Kiryluk (2007) oraz Kalisz  
i Łachacz (2008). 

Metodyka badań 

W otoczeniu stanowiska pomiarowego wy-
konano terenowe badania hydrologiczne, hydro-
chemiczne i geologiczne (litologiczne), obej-
mujące również pobór próbek wody i utworów 
geologicznych do dalszych badań laboratoryj-
nych. 

Badania hydrochemiczne przeprowadzono 
w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2014 
roku w odstępach jednomiesięcznych, w sieci 
punktów badawczych ujmujących wody po-
wierzchniowe oraz podziemne (Ziułkiewicz i in. 
2014). Prace przeprowadzono w trzech miej-
scach wzdłuż transektu pomiędzy stacją badaw-
czą a zabudowaniami wiejskimi Kopytkowa. 
Wody gruntowe ujęto piezometrami z głęboko-
ści 0,3 m i 1,3–1,5 m, zestawiając je parami,  
a wody powierzchniowe pobierano bezpośrednio 
z koryta Kopytkówki. Analiza chemiczna pro-
wadzona była w zakresie podstawowych cech fi-
zycznochemicznych, głównych jonów, mineral-
nych form związków azotu i fosforu, żelaza 
ogólnego, manganu, krzemionki oraz zawartości 
substancji organicznych (utlenialność, barwa 
wody). Analizy wykonywało laboratorium Pra-
cowni Geologii Wydziału Nauk Geograficznych 
UŁ oraz Laboratorium Technik Analitycznych  
i Komputerowych Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ wg metodyki badań wód pod-
ziemnych (Witczak i in. 2013). 

Zbiorowiska roślinne określono metodą 
Braun-Blanqueta (1964), na podstawie zdjęć 
fitosocjologicznych wykonanych na trzech sta-
nowiskach w otoczeniu stacji pomiarowej,  

w dniu 14 czerwca 2014 roku. Nazewnictwo jed-
nostek syntaksonomicznych podano za Matusz-
kiewiczem (2011), a nomenklaturę roślin naczy-
niowych przyjęto wg Mirka i in. (2002). 

Litologia osadów biogenicznych i ich pod-
łoża rozpoznana została przy zastosowaniu ręcz-
nego sprzętu: próbnika oczkowego i świdra geo-
logicznego. W odległości 4 m na południe od 
stacji pomiarowej, przy pomocy próbnika In-
storf, pobrany został rdzeń osadów organicznych 
o miąższości 200 cm, który oznaczono jako  
Kp-1 (rys. 2). Podzielono go w warunkach labo-
ratoryjnych na odcinki o długości od 2,5 do 5 cm  
i ogółem wyodrębniono 70 próbek osadów.  
W laboratorium Katedry Geomorfologii i Pale-
ogeografii oraz w Pracowni Geologii WNG UŁ 
dla próbek tych oznaczono podstawowe składni-
ki litogeochemiczne: materię organiczną – MO 
(metoda strat prażenia w piecu muflowym  
w temperaturze 550°C przez 4 godziny), węglan 
wapnia – CaCO3 (metoda objętościowa przy 
pomocy aparatu Scheiblera) oraz krzemionkę 
bio- i terygeniczną – SiO2biog i SiO2ter (rozpusz-
czenie próbki w HCl i KOH) (Tobolski 2000; 
Heiri i in. 2001; Woszczyk, Szczepaniak 2008). 
Suma trzech ostatnich składników litogeoche-
micznych nazywana jest często popielnością 
(Kwiatkowski 1971; Rydelek 2011). Zatem po-
piół pozostały po prażeniu osadów organicznych 
to mieszanina popiołu pierwotnego (pochodzą-
cego ze spalenia szczątków roślin) oraz popiołu 
wtórnego (allochtoniczna materia mineralna). 
Określone stosunki ilościowe wymienionych 
składników posłużyły do klasyfikacji udoku-
mentowanych utworów zgodnie z procedurą 
Markowskiego (1980). Metodą potencjome-
tryczną oznaczono odczyn osadów (Myślińska 
2001), wartości podano dla substancji rozpusz-
czonej w wodzie destylowanej, po wstępnym 
wysuszeniu w temperaturze 105°C (Myślińska 
2001). 

Pobrany z rdzenia osadów biogenicznych 
materiał poddano analizie makroszczątków ro-
ślinnych. Z różniących się makroskopowo 
warstw wyodrębniono próbki osadów (z reguły 
jedną na 10 cm) o objętości około 30–50 cm3. 
Materiał przeznaczony do badań mikroskopo-
wych był gotowany w 10% NaOH, a następnie 
przemywany wodą na sicie o średnicy oczek 
0,2 mm. Z każdej próby wykonano po 10 prepa-
ratów mikroskopowych i określono ich skład bo-
taniczny, przy zastosowaniu klasyfikacji Tołpy  
i in. (1967). Do badań użyto mikroskopu Nikon 
Eclipse E 200.  
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Rys. 2. Mokradło Kopytkowo. Litologia oraz wyniki analiz podstawowych cech fizykochemicznych osadów  
dla profilu Kp-1 

litologia: 1 – podłoże mineralne, 2 – piasek z domieszką materii organicznej, 3 – muł limnetyczny, 4 – muł telmatyczny,  
5 – torf trawiasto-turzycowy 

Kopytkowo swamp. Lithology and results of basic analyses of physical and chemical properties of deposits  
for the profile Kp-1 

lithology: 1 – mineral bedrock, 2 – sand with an admixture of organic matter, 3 – limnethic mud, 4 – telmathic mud,  
5 – tall-sedge peat (fen peat) 

 
 

Wyniki badań i dyskusja 

Badania hydrochemiczne 

Prace hydrochemiczne przeprowadzono  
w ciągu jednego roku, wzdłuż transektu: zabudo-
wania wsi Kopytkowo – stacja badawcza. Stwier-
dzono, że wody ze strefy przypowierzchniowej 
nie różnią się istotnie między sobą. Nieznaczny 
jest wzrost stężenia jonu amonowego i wskaźnika 
barwy wody oraz obniżenie potencjału oksyda-
cyjno-redukcyjnego w postępie od wsi ku stacji 
badawczej (rys. 3). 

Wody w profilu głębokościowym różnicują 
się dużo wyraźniej. Stężenia wodorowęglanów  
i krzemionki rozpuszczonej rosną wraz z głęboko-
ścią (rys. 4A). Duża grupa elementów hydro-
chemicznych wyróżnia strefę podpowierzch-
niową, w zasięgu systemów korzeniowych helo-
fitów (rys. 4B). Wyraźnie zaznacza się przy tym  

 

 
Rys. 3. Zmiany średnich wartości wybranych  

elementów hydrochemicznych pomiędzy poligonami 
badawczymi w Kopytkowie 

a – barwa wody, b – potencjał redoks, c – NH4
+ 

Mean values of selected hydrochemical elements  
in polygones in Kopytkowo 

a – colour of water, b – redox potential, c – NH4
+ ion 
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Rys. 4. Zmiany średnich wartości wybranych  
elementów hydrochemicznych w profilu  

głębokościowym utworów przypowierzchniowych  
na poligonie badawczym nr 1 

A. a – SiO2, b – HCO3
-; B. c – Mn, d – tlen rozpuszczony,  

e – Fe, f – agresywny CO2, g – barwa [mgPt.dm-3];  
C. h – NO2

-, i – NH4
+, j – NO3

- 

Mean values of selected hydrochemical elements 
across vertical profile of sediments in polygon no1 

A. a – SiO2, b – HCO3-; B. c – Mn, d – dissolved oxygen,  
e – Fe, f – aggressive CO2, g – colour of water [mgPt.dm-3]; 

C. h – NO2-, I – NH4
+, j – NO3

- 

 

proces nitryfikacji (rys. 4C). Przy wykorzystaniu 
wskaźników hydrochemicznych (Ziułkiewicz, 
Fortuniak 2016) stwierdzono, że wody poligonu 
Kopytkowo wykazują silne powinowactwo ge-
netyczne z wodami podziemnymi i ograniczony 
związek z wodami opadowymi (rys. 5). Mimo 
tego obserwuje się sezonowe zmiany składu jo-
nowego, spowodowane wzmożonym zasilaniem 
opadowym i roztopowym, w tym wodami zale-
wowymi pobliskiej Kopytkówki. Na zróżni-
cowane hydrochemiczne wód występujących  
w obrębie bagien biebrzańskich, będące wyni-
kiem ich złożonego zasilania wskazują Stelmasz-
czyk i in. (2009), a strefową dominację wód pod-
ziemnych stwierdzają Wassen i in. (1992). 
 

 
Rys. 5. Pochodzenie wód podziemnych i powierzch-
niowych (a, b) na poligonie badawczym wg graficz-

nej interpretacji wskaźników hydrochemicznych 
(Ziułkiewicz, Fortuniak 2016) 

a – wody podziemne, b – wody powierzchniowe, c – wody 
opadowe ze stacji monitoringu opadów IMGW Warszawa- 
-Okęcie wg danych udostępnionych przez Głównego In-
spektora Ochrony Środowiska za okres 2009–2011, d – 

wody opadowe ze stacji monitoringu opadów IMGW Su-
lejów wg danych udostępnionych przez Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska za okres 2009–2011, e – wody 
opadowe ze stacji bazowej zintegrowanego monitoringu 

środowiska Puszcza Borecka 

The origin of groundwaters and surface waters (a, b) 
in the polygon based on the hydrochemical indexes 

(Ziułkiewicz, Fortuniak 2016)  

a – groundwaters, b – surface waters, c – rainwaters in 
Warsaw-Okęcie (Institute of Meteorology and Water Man-
agement), d – rainwaters in Sulejów (IMWM), e – rainwa-

ters in the Borecka Wilderness (Integrated Monitoring 
Station) 

 

Rozpoznanie zbiorowisk roślinnych 

Obecnie pod względem botanicznym w naj-
bliższym otoczeniu stanowiska pomiarowego 
dominują zbiorowiska: szuwarów wielkoturzy-
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cowych i szuwaru trzcinowego, towarzyszące 
korytu Kopytkówki. Bezpośrednio przy stacji 
pomiarowej występują przede wszystkim płaty 
fitocenozy reprezentującej zespół Caricetum ro-
stratae Rübel 1912. Zespół ten należy do zbioro-
wisk średniowysokich turzyc i jest jednym z naj-
pospolitszych ze związku Magnocaricion z klasy 
Phragmitetea. Turzyce: Carex rostrata i Carex 
paniculata oraz siedmiopalecznik błotny Coma-
rum palustre są tu gatunkami dominującymi. 
Rozpościerające się wzdłuż Kopytkówki trzcino-
wisko reprezentuje mozaikę szuwaru trzcinowego 
Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 
1939 i szuwaru zachylnikowo-trzcinowego The-
lypteridi-Phragmitetum Kuiper 1957. Oba zbio-
rowiska są słabo scharakteryzowane jako zespoły, 
bo tylko za pomocą gatunków dominujących lub 
wyróżniających. Szuwar zachylnikowo-trzcinowy 
to zbiorowisko ze związku Magnocaricion, ale 
nawiązujące florystycznie i siedliskowo do 
związku Phragmition. Trzcina pospolita Phrag-
mites australis, paproć zachylnik błotny (nerecz-
nica błotna)  Thelypteris palustris oraz przytulia 
bagienna Galium uliginosum są dominującymi 
gatunkami zespołu, występującego w pasie cią-
gnącym się wzdłuż zarastającego koryta Kopyt-
kówki. Na terenie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego zarówno szuwar turzycy dziubkowatej 
Caricetum rostratae jak i szuwar zachylnikowo-
trzcinowy Thelypteridi-Phragmitetum zaliczane 
są wśród zbiorowisk związku Magnocaricion do 
szuwarów o nieznacznym udziale w krajobrazie 
roślinnym mokradeł biebrzańskich (Bartoszuk 
2005). Wymienione wyżej zbiorowiska od wsi 
Kopytkowo oddziela wykształcony pomiędzy 
Kopytkówką a zabudowaniami osady szuwar 
tatarakowy reprezentujący zespół Acoretum ca-
lami Kobendza 1948, należący do związku 
Phragmition (szuwary właściwe) z klasy 
Phragmitetea. Poza dominującym gatunkiem 
jakim jest tu tatarak zwyczajny Acorus calamus, 
znaczny udział ma również paproć Thelypteris 
palustris oraz bobrek trójlistkowy Menyanthes 
trifoliata. To wybitnie nitrofilne, florystycznie 
dość ubogie zbiorowisko rozwija się na ogół  
w sąsiedztwie osiedli ludzkich i występuje  
w płytkich eu- i mezotroficznych zbiornikach 
wód stojących lub płynących na mulistym pod-
łożu mineralnym lub słabo zatorfionym (Ma-
tuszkiewicz 2011). 

 
 

Charakterystyka litologiczna  
i paleobotaniczna badanych osadów 

Celem prac geologicznych, poza udoku-
mentowaniem miąższości i litologii osadów bio-
genicznych, była możliwość uzyskania materiału do 
charakterystyki geochemicznej i paleobotanicznej 
osadów stwierdzonych w badanym rdzeniu.  

Profil Kp-1 cechuje się następującym ukła-
dem warstw (rys. 2): 
0–20 cm – utwór organiczny (torf trawiasto- 
-turzycowy) z domieszką materii mineralnej  
w granicach od 11 do 30%, ze stopniowym spad-
kiem udziału węglanu wapnia z 3,1 do 1,6%; 
20–70 cm – muł telmatyczny z dużym zróżnico-
waniem udziału materii organicznej (od 11,5 do 
78%) i wysokim wskaźnikiem zmienności udzia-
łu węglanu wapnia (CV=60%); 
70–130 cm – muł limnetyczny ze średnim udzia-
łem materii organicznej około 40% oraz najwyż-
szym w całym profilu średnim udziałem węglanu 
wapnia – 5,1%; 
130–160 cm – piasek drobno i średnioziarnisty, 
fluwialny, z domieszką materii organicznej  
w granicach od 4 do 19% i stopniowym wzrostem 
udziału węglanu wapnia z 0,41 do 3,72%; 
160–200 cm – piasek drobnoziarnisty, fluwialny, 
ze średnim udziałem materii organicznej 4,3%  
i udziałem węglanu wapnia nie przekraczającym 
1%. 

Udział analizowanych elementów geoche-
micznych, rejestrujących fazy rozwoju badanego 
ekosystemu, wykazuje duże zróżnicowanie, 
świadczące o wyraźnych zmianach typu i inten-
sywności procesów wpływających na sedymen-
tację poszczególnych serii osadów. Analiza ma-
kroszczątków roślinnych oraz wyniki składu 
chemicznego osadów badanego rdzenia pozwo-
liły na wyodrębnienie trzech etapów rozwoju 
ekosystemu bagiennego. 

Etap I – zbiornik wodny (130–70 cm)  
W płytkowodnym akwenie istniały sprzyja-

jące warunki do występowania roślin wodnych 
(rys. 6). W warstwie mułu limnetycznego obok 
dużego udziału szczątków nieoznaczonych (od 35 
do 75%) licznie zachowały się pozostałości hy-
drofitów: Nuphar sp., Potamogeton sp. oraz Na-
jas sp. Również obecność gąbek Spongilla sp. 
dowodzi funkcjonowania zbiornika wodnego.  
W zgromadzonym osadzie zidentyfikowano 
szczątki Phragmites australis oraz m.in. Carex 
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Rys. 6. Skład botaniczny osadów w profilu Kopytkowo (rdzeń Kp-1) 

Kopytkowo swamp. Botanical composition of deposits from Kp-1 core 

 
elata i Carex rostrata. W bezpośrednim sąsiedz-
twie akwenu obecne były drzewa. Świadczą  
o tym fragmenty olszy Alnus glutinosa, coraz 
bardziej liczne w stropowej warstwie mułu.  
W początkowej fazie w składzie chemicznym 
osadu dominuje krzemionka terygeniczna 
SiO2ter, jej udział często przekracza 75%, a na-
wet dochodzi do 90,8%. Pionowa zmienność 
zawartości materii organicznej wykazuje tu bar-
dzo charakterystyczny trend, wzrastając od spą-
gu serii mułu limnetycznego w kierunku środ-
kowej części profilu (do 68,2%), a następnie 
zmniejszając (do 33,6%). Ponadto osad cechuje 
się lekko kwaśnym odczynem (pH od 6,35 do 
6,68) oraz dwudzielnością pod względem udzia-
łu SiO2biog. Zgodnie z klasyfikacją osadów Mar-
kowskiego (1980) opisywana seria cechuje się 
relacjami materii organicznej, materii mineralnej 
bezwęglanowej i CaCO3 typowymi dla gytii 
drobnodetrytusowej oraz gytii ilastej. 

Etap II – mokradło okresowe z rozwijającym się 
zbiorowiskiem leśno-szuwarowym Carex – Al-
nus glutinosa (70–20 cm) 

Wyznacza go warstwa mułu telmatycznego 
z bardzo dużym wkładem silnie rozłożonych 
szczątków roślin. Udział nieoznaczonych kom-

ponentów roślinnych sięga nawet do 85% (rys. 
6). To pozwala mówić o wypłycaniu zbiornika 
wodnego. Brak stałego wypełnienia wodą i pio-
nowe wahania poziomu wód gruntowych sprzy-
jały rozwojowi Alnus glutinosa. Wśród szcząt-
ków zwiększył się nieznacznie udział turzyc 
Carex elata, Carex rostrata przy jednoczesnym 
spadku obecności Phragmites australis. Osad 
mułowy cechuje się obojętnym odczynem (pH 
od 6,62 do 6,74), dość wysokim udziałem 
SiO2biog (maksymalnie do 3,67%) oraz wyraź-
nym spadkiem udziału SiO2ter z 86,3 do 25,3%. 
Średni udział CaCO3 wynosi 3,3% (rys. 2) i cha-
rakteryzuje się wyraźnymi krótkookresowymi 
wahaniami tego składnika litogeochemicznego.  

Etap III – torfowisko niskie i rozwój zbiorowi-
ska trawiasto-turzycowego: Poaceae – Carex 
(20–0 cm) 

W składzie fitocenoz oprócz turzyc: Carex 
nigra, Carex elata, Carex rostrata stwierdzono 
także obecność licznych szczątków traw (rys. 6), 
a wśród nich Calamagrostis sp. Zidentyfiko-
wano bardzo rzadkie fragmenty mchów m.in. 
Straminergon stramineum. W stropie profilu 
obecność traw jest wyraźnie większa, co może 
świadczyć o zarysowującej się tendencji do 
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okresowego przesuszania siedliska. Odczyn 
osadu jest lekko kwaśny (pH < 6,5), wzrasta 
udział materii organicznej do 88,9% przy jedno-
czesnym wzroście udziału SiO2biog do 4,1%  
i spadku CaCO3 do 1,6%.  

Na torfowisku w Kopytkowie początek se-
dymentacji osadów organiczno-mineralnych 
związany był z warunkami stałego zalewu przez 
wody rzeczne. Świadczy o tym wysoka popiel-
ność utworów wahająca się od 31 do 93%. Mi-
mo, iż w strukturze materii mineralnej dominuje 
SiO2ter (średni udział 60,3%), to właśnie w serii 
mułu limnetycznego stwierdzono największą 
zawartość SiO2biog, przekraczającą nawet 4%. Na 
głębokości od 135 do 112,5 cm zwiększone za-
wartości SiO2biog korespondują z okresami 
zwiększonego udziału SiO2ter w osadzie. Zda-
niem Woszczyka (2011) taka sytuacja może 
świadczyć o rozwoju okrzemek w czasie zwięk-
szonego nasilania procesów denudacyjnych  
w zlewni i limitującej roli kwasu ortokrzemowe-
go (H4SiO4). Z kolei na głębokości od 112,5 do 
70 cm najwyższe zawartości SiO2biog odpowiada-
ją zwiększonemu udziału Spongilla. Igły gąbek 
obok okryw okrzemek, cyst złotowiciowców 
oraz fitolitów stanowią główny składnik SiO2biog 
w osadach wodnych (Engstrom, Wright 1984). 
Dodatnia korelacja między SiO2biog i MO w tej 
części profilu osadów odzwierciedla zmiany 
natężenia procesów biologicznych w dolinie 
rzecznej. Biologiczny rozkład masy roślinnej  
w środowisku akumulacyjnym był duży, ale  
i bardzo zmienny, gdyż udział silnie rozłożonych 
szczątków roślinnych dochodzi nawet do 75%. 
Spośród wszystkich oznaczonych szczątków 
roślinnych najwyższą zmiennością udziału ce-
chuje się olsza czarna. Zdaniem Żurka (1993) 
sedymentacja osadów organicznych w obrębie 
mokradeł ze zbiorowiskami leśnymi (olsami) 
zachodzi w warunkach krótkotrwałych zalewów 
i umiarkowanego podtopienia, często przy do-
pływie wody wyciekającej z płytko rozciętych 
warstw wodonośnych. Pionowa zmienność 
udziału CaCO3 sugeruje jednak, że intensywność 
zasilania wodami podziemnymi zmieniała się  
w czasie. Oprócz wahań krótkookresowych, wy-
raźna tendencja wzrostowa CaCO3 od spągu do 
głębokości około 90 cm świadczy o wzroście 
udziału wód podziemnych w zasilaniu zbiornika, 
zaś spadek zawartości (z 8,6 do 0,67%) tego 
składnika powyżej 90 cm jest wskaźnikiem 
zmniejszenia się udziału zasilania gruntowego.  

Według Okruszko (1964) muły limnetyczne 
powstają w zbiornikach płytkich, przeważnie  
w starorzeczach lub na niektórych odsypach 

korytowych, gdzie rozwija się roślinność wodna, 
która stopniowa wypełnia zbiornik. W okresie 
zimowym roślinność obumiera i gromadzi się  
w wodzie, gdzie wskutek silnego natlenienia śro-
dowiska sedymentacyjnego podlega intensywnej 
humifikacji. Ta zasobność w tlen spowodowana 
jest rozwojem, nowego megaplanktonu, wydzie-
lającego duże ilości tego gazu. Ponadto nadmiar 
masy roślinnej powoduje, że nie wszystkie pro-
dukty rozkładu (kwasy humusowe) ulegają zneu-
tralizowaniu przez sole mineralne pochodzące  
z wody, stąd lekko kwaśny odczyn osadów (pH 
< 6,68) w spągowej części profilu w Kopytko-
wie. Z porównania właściwości fizykochemicz-
nych opisywanego mułu limnetycznego z osada-
mi udokumentowanymi przez Okruszko (1969) 
w dolnym odcinku doliny Biebrzy wynika, że 
mineralizacja masy organicznej na stanowisku 
badawczym w Kopytkowie była mniej inten-
sywna. Świadczy o tym, nieco większa miąż-
szość mułu i stosunkowo duży, dochodzący do 
39%, średni udział materii organicznej.  

Zalegający na głębokości od 70 do 20 cm 
muł telmatyczny cechuje się większym stopniem 
zhumifikowania oraz nieco większym średnim 
udziałem części mineralnych, deponowanych  
w warunkach słabego przepływu albo stagnacji 
wód rzecznych. Osady tego typu powstają na 
terenach zalewanych, głównie przyrzecznych 
(Okruszko 1983). W przypadku stanowiska  
w Kopytkowie stopniowo wzrastająca produk-
tywność biologiczna związana była z roślinno-
ścią bagienną, leśno-szuwarową z udziałem tu-
rzyc, trzciny pospolitej oraz olszy czarnej. 
Obecność SiO2biog w opisywanych osadach moż-
na wiązać z rozwojem glonów w okresach wio-
sennych zalewów. Wówczas zasobna w tlen 
woda przepływowa sprzyjała intensywnemu 
rozkładowi obumarłej masy roślinnej. Dalszy 
rozkład i mineralizacja materii organicznej jest 
wynikiem stopniowego obniżenia się lustra wo-
dy. Zdaniem Okruszko (1969) spowodowane 
jest to także bujnym rozwojem roślinności pod-
mokłej, która pobiera składniki mineralne po-
wstające w procesie rozkładu. Produkty minera-
lizacji wchodzą w obieg materii między rośli-
nami, glebą i atmosferą, a także wynoszone są  
w postaci roztworów wodnych. W rezultacie  
w tego typu ekosystemie intensywnie zachodzą 
dwa równoległe procesy, tj. bujny rozwój roślin-
ności bagiennej i glonów oraz humifikacja  
i mineralizacja masy roślinnej. Zwiększoną wę-
glanowość osadów, zwłaszcza w stropowej czę-
ści serii mułu telmatycznego, można wytłuma-
czyć biologicznym odwapnieniem wody przez 
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roślinność. Wszystkie te procesy decydują  
o wielkości akumulacji osadów w obrębie mo-
kradeł. 

W syntetycznych pracach przedstawiają-
cych warunki sedymentacji osadów mułowych  
w dolinach rzecznych często podkreśla się róż-
nice fizykochemiczne między mułem limnetycz-
nym a gytią oraz mułem telmatycznym a torfem 
(Okruszko 1964, 1969; Roj-Rojewski 2003). 
Ważną cechą diagnostyczną w tym przypadku 
jest popielność osadu. Przeważnie zawartość 
popiołu w mułach wynosi 30–80% (Okruszko 
1969, 1976; Okruszko, Oświt 1969; Roj-Rojew-
ski, Banaszuk 2004; Kalisz, Łachacz 2008), 
podczas gdy w torfach dolinnych na terenie Niżu 
Polskiego rzadko przekracza 25% (Kozakiewicz 
1962; Maksimow 1965; Oświt i in. 1976; Żurek 
1997; Pawłowski i in. 2014; Żurek, Okupny 
2015).  

Stropową część złoża (20–0 cm) w Kopyt-
kowie stanowi torf trawiasto-turzycowy o śred-
niej popielności 19,3% i odczynie lekko kwa-
śnym. Wśród szczątków roślinnych budujących 
osad dominują fragmenty traw i turzyc, przy 
stosunkowo niewielkim udziale roślin nieozna-
czonych z powodu silnego stopnia rozkładu (30–
40%). Sedentacja tego typu torfu zachodziła  
w warunkach okresowego zalewu wodami po-
wierzchniowymi, ale i w wyniku zasilania przez 
wody gruntowe wypływające w obrębie stoku 
(Żurek 1993). Udział wód gruntowych w podta-
pianiu innych części doliny Biebrzy został udo-
kumentowany także przez Oświta (1968) oraz 
Okruszko i in. (2003).  

Podsumowanie  

W pracach Żurka (1975, 1990), opartych na 
badaniach torfowisk w dolinie Biebrzy, podkre-
ślane są relacje pomiędzy rzeźbą terenu a sposo-
bami zasilania torfowisk, w konsekwencji któ-
rych powstają zróżnicowane osady biogeniczne. 
Wyróżnione zostały cztery silnie ze sobą sprzę-
żone czynniki, które doprowadziły do obecnego 
stanu zabagnienia doliny Biebrzy. Są to: czynnik 
geomorfologiczny, hydroklimatyczny, biolo-
giczny i antropogeniczny. Zgodnie z tą propozy-
cją pierwszym czynnikiem w przypadku stano-
wiska w Kopytkowie było odcięcie fragmentu 
koryta Biebrzy i ukształtowanie osi zagłębienia, 
stopniowo wypełnianego przez osady mułowe  
i torfowe. Skutkiem nagłego zmniejszenia spad-
ku doliny z 0,450‰ do 0,088 ‰ było obniżenie 
siły transportowej rzeki i wzrost akumulacji 

osadów w badanym odcinku doliny. Takie wa-
runki sprzyjają awulsji koryt rzecznych, część  
z nich zostaje wypełniona osadami powodzio-
wymi, a w innych deponowane są osady bioge-
niczne (m.in. Nanson, Knighton 1996). Korzyst-
ne warunki wodne spowodowały zabagnienie 
całego odcinka rozległego basenu. Koryto Ko-
pytkówki jest zapewne jednym z koryt Biebrzy, 
funkcjonującym przed okresem prac hydrotech-
nicznych w tym obszarze.  

Kolejny czynnik, czyli warunki wodne mo-
kradeł uwarunkowane są litologią osadów bu-
dujących podłoże i obszar ich zlewni. Badania 
wykazały, że na terenie analizowanego stanowi-
ska występują dwa charakterystyczne okresy 
hydrologiczno-hydrochemiczne. Pierwszy z nich 
związany jest z dominacją wód podziemnych, 
przetransformowanych hydrochemiczne na sku-
tek płytkiej filtracji w masie organicznej. Wy-
stępuje w okresie letnim i jesiennym, wody wy-
kazują podwyższoną mineralizację, są pozba-
wione azotanów i siarczanów, a wzbogacone  
w wodorowęglany, zawierają względnie duże 
ilości rozpuszczonego węgla organicznego oraz 
agresywnego dwutlenku węgla. Drugi okres  
z dominacją wód zalewowych Kopytkówki wy-
stępuje późną zimą i wiosną, a wody wykazują 
niską mineralizację, niewielkie ilości siarczanów 
oraz mniejsze wodorowęglanów i agresywnego 
dwutlenku węgla. Bliski dopływ i położenie  
w pobliżu stałych siedzib ludzkich sprawia, że 
wzrastają wtedy również stężenia mineralnych 
form azotu, z azotanami włącznie. 

Przepływowo-dopływowy charakter tej czę-
ści doliny Biebrzy oraz fluwiogeniczno-solige-
niczny typ zasilania badanego mokradła po-
twierdzają utwory zdeponowane w starorzeczu 
(wysoka popielność, silny stopień rozkładu oraz 
lekko kwaśny odczyn). Początkowo w zbiorniku 
przy dużym ruchu i natlenieniu wody zdepono-
wane zostały muły limnetyczne. Kolejna seria 
utworów, muły telmatyczne, odkładały się  
w warunkach dużych wahań poziomu wody  
i przy długotrwałym zalewie. Czynnik biolo-
giczny na badanym stanowisku wiąże się zatem 
z wysokim trofizmem, bujnym rozwojem oraz 
rozkładem masy roślinnej. Czynnik antropoge-
niczny to działalność człowieka zarówno w ob-
rębie samych mokradeł, jak i na zboczach wyso-
czyzn. Wykonane w XIX i XX wieku melioracje 
doliny Biebrzy (Byczkowski, Kiciński 1991; 
Grygoruk in. 2011), głównie regulacja rzek, 
odwodnienie i osuszenie bagien spowodowały 
zahamowanie wzrostu złoża oraz zmurszenie  
i zagęszczenie wierzchnich warstw osadów.  
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W miejsce roślin o zdolnościach do tworzenia 
torfu pojawiają się gatunki nietorfotwórcze, 
m.in. trawy (m.in. Calamagrostis canescens, 
Calamagrostis  neglecta, Poa trivialis). Ciągłe 
koszenie stymuluje utrzymywanie się otwartych 
zbiorowisk turzycowych, turzycowo-mszystych, 
jak i trawiasto-turzycowych. 

O wyborze stanowiska pomiarowego stru-
mieni gazów cieplarnianych zadecydowały 
głównie merytoryczne wymogi, metody kowa-
riancji wirów oraz względy techniczno-organi-
zacyjne. Najbliższe otoczenie stanowiska za-
pewnia względną homogeniczność obszaru źró-
dłowego dla czujników turbulencyjnych oraz 
niezaburzony przepływ powietrza i pozwala na 
uzyskanie ciągłej serii danych, a w efekcie po-
znanie dobowej, sezonowej i rocznej wymiany 
gazów cieplarnianych między badanym ekosys-
temem a atmosferą. Przedstawione powyżej cha-
rakterystyki stanowią natomiast istotne dopeł-
nienie informacji o środowiskowych uwarunko-
waniach otrzymanych rezultatów. 
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Summary 

The article presents the results of geologi-
cal, hydrochemical, and palaeobotanical studies 
of the Kopytkowo swamp, located in the Middle 
Biebrza Basin. The Kopytówka flows through 
the studied swamp – it is a left tributary of the 
Biebrza. The aim of the work was to characterise 
the features of the natural environment in the 
vicinity of a measure point for streams of green-
house gases in Kopytkowo. The location of the 
measure point was established on factual prem-
ises, that is: representativeness of the area of 
measurements, the requirements for the source 
area for turbulence sensors, as well as technical 
concerns. Constant evaluation of the streams of 
greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) has been 
conducted at the Kopytkowo site since 2013. 
The aims achieved as part of the study include:  
a description of the morphological location and 
the rudimentary physicochemical properties of 
the biogenic formations in the area, a hydrologi-
cal and hydrochemical survey, as well as a re-
view of the vegetation cover. The basin of the 
studied swamp developed as a result of a cut-off 
from a river channel and a subsequent flooding 
of a part of the Biebrza basin. The deposit of 

biogenic sediments is composed primarily of 
limnetic and telematic silts, which suggests that 
sedimentation took place in highly oxygenated 
conditions with the presence of inundation. The 
sedentation in the roof part of the deposit pro-
gressed under the conditions of periodic floods 
of surface waters but also as a result of an inten-
sive supply of ground water with the outflow 
point located in the slope of the valley. The main 
components of the studied sediments are tery-
genic silica, organic matter and biogenic silica. 
The identification of these components has en-
abled a formulation of conclusions about the 
environmental transformations that occurred in 
the Kopytówka river valley. The hydrochemical 
studies were conducted at three locations along 
the transect between the research station and the 
rural buildings of Kopytkowo. The ground water 
was captured by piezometers at the depth of 
0.3 m, and 1.3–1.5 m. The waters of the studied 
range show a strong genetic connection to 
ground water and a limited connection to rain-
water; seasonal changes of the ion composition 
may be observed and traced back to increased 
supply from precipitation and thawing, including 
the river water of the Kopytówka. The plant 
communities that dominate the vicinity of the 
Kopytkowo site include: high sedges and reed 
which represent the assemblages of Caricetum 
rostratae and Thelypteridi-Phragmitetum. Both 
the technical and environmental conditions con-
firm the validity of the choice of the Kopytkowo 
site for the study of the streams of greenhouse 
gases. 

 


