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Wstęp  

Analiza aktualnego stanu siedlisk hydrogenicznych (mokradeł) Kampinoskiego Parku 

Narodowego (KPN), prowadzona była z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w 

operatach glebowych, tzw. dokumentacjach geologicznych złóż torfu, na ortofotomapach 

oraz w publikacjach. Są to materiały archiwalne znajdujące się w zasobach 

Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w archiwach Instytutu Technologiczno-

Przyrodniczego w Falentach. Wykorzystanie powyższych materiałów umożliwiło: 

− określenie utworów powierzchniowych do głębokości 150-200 cm,  

− identyfikacje dominującego sposobu zasilania siedlisk hydrogenicznych w 

wodę, 

− wskazanie tendencji zmian zachodzących w pokrywie glebowej i siedliskach.  

Najbardziej istotna część rozpoznania umożliwiającą identyfikację bądź weryfikację 

aktualnego stanu oraz przestrzennego zróżnicowania siedlisk hydrogenicznych związana 

była z pracami terenowymi i analizą laboratoryjną wybranych fizycznych i chemicznych 

właściwości gleb. Celem tych prac była: 

− identyfikacja obecnych procesów glebowych,  

− identyfikacja stanu przekształcenia siedlisk, 

− waloryzacja siedlisk hydrogenicznych, 

− wskazanie głównych czynników odpowiadających za niekorzystne zmiany 

prowadzące do degradacji mokradeł, 

− określenie scenariuszy działań renaturyzacyjnych. 

Zamieszczona na Rysunku 1 mapa obrazuje zakres informacji źródłowej zarówno w 

kontekście liczby punktów rozpoznania jak i zasięgu przestrzennego, która została 

wykorzystana w analizach, przy realizacji projektu.  
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Mokradła a siedliska hydrogeniczne 

Pod pojęciem mokradła rozumiane są ekosystemy pośrednie między typowo wodnymi i 

typowo lądowymi, kształtujące się pod wpływem stałego lub okresowego przesycenia 

podłoża wodą. Występuje w nich hydrofilna (wodolubna) roślinność, z której szczątków, 

często przy udziale materiału mineralnego powstają hydrogeniczne utwory glebowe (np. 

torf, muł, gytia).  

Zróżnicowanie sposobów występowania wody w ekosystemach mokradłowych oraz 

charakter utworów powierzchniowych stanowi podstawę koncepcji siedlisk 

hydrogenicznych, do której nawiązuje jeden z systemów klasyfikacji mokradeł. W 

zależności od równowagi między warunkami tlenowymi i beztlenowymi w utworach 

powierzchniowych, stopnia wysycenia utworów wodą oraz pochodzenia wód zasilających 

siedlisko wyróżnianych jest dziesięć siedlisk hydrogenicznych, z których trzy powszechnie 

występują bądź też występowały na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Są to: 

torfowiska, mułowiska i podmokliska. Dziesiąty typ siedliska hydrogenicznego wiąże się z 

presją antropogeniczną, a w szczególności z przesuszeniem utworów organicznych (torf, 
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muł) i powstawaniem warstwy tzw. murszu. Siedliska określane jako murszowiska również 

powszechnie stwierdzane są obecnie na terenie Parku. 

Mokradła występują zwykle w różnej genezy i wielkości zagłębieniach terenu, gdzie 

warunki wodne są zróżnicowane, uzależnione wprost od litologii i ukształtowania 

powierzchni. Wzajemne relacje między ukształtowaniem powierzchni a litologią, dały 

podstawy kolejnej istotnej klasyfikacji mokradeł uwzględniającej równowagę między 

dopływem i odpływem, w której zidentyfikowane zostały cztery główne rodzaje siedlisk: 

ombrogeniczne, topogeniczne, soligeniczne i fluwiogeniczne. Klasyfikacja ta znalazła 

szczególne zastosowanie w przypadku torfowisk.  

Mokradła ombrogeniczne są prawie wyłącznie zasilane wodą opadową. Najczęściej 

występują w bezodpływowych bądź słabo odpływowych obniżeniach terenowych 

położonych w obszarach wododziałowych. Mokradła topogeniczne są zasilane mało 

ruchliwymi wodami podziemnymi. Mokradła soligeniczne powstają w rejonie wypływu wód 

podziemnych na powierzchnię terenu (np. źródeł, wysięków). W większości rozwijają się w 

dolinach rzecznych: u podnóża zboczy i tarasów nadzalewowych. Mokradła 

fluwiogeniczne są zasilane przez zalewowe wody rzeczne oraz wody aluwialne. Tego typu 

mokradła zajmują zalewowe tarasy dolin cieków.  

Mokradła Kampinoskiego Parku Narodowego cechuje mieszany typ zasilania, gdzie 

jednak największe znaczenie ma zasilanie fluwiogeniczne i soligeniczne. 

Problemy badawcze wynikające z analizy materiałów archiwalnych 

Analiza materiałów archiwalnych pozwoliła zidentyfikować zestaw problemów i 

zagadnień wymagających rozstrzygnięcia zanim podjęte zostaną prace związane z 

restytucją poszczególnych siedlisk lub obiektów mokradłowych. Poniżej przedstawiono 

listę zagadnień uznanych za kluczowe: 

1. Zasięg występowania czarnych ziem  

Gleby czarnoziemne (czarne ziemie) zazwyczaj rozwijają się na drobnoziarnistych 

utworach glebowych, cechujących się umiarkowanym uwilgotnieniem i zasobnością w 

węglan wapnia. Zazwyczaj występują w krajobrazie młodoglacjalnym, w lokalnych 

obniżeniach równin morenowych, jak również mogą rozwijać się na osadach 

zastoiskowych (ilastych oraz pylastych) szczególnie zasobnych w węglany. Pomimo, że 
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wymienione uwarunkowania morfologiczne i litologiczne niemal nie występują w granicach 

Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie zdecydowanie przeważają w podłożu utwory 

piaszczyste i materiał organiczny, w źródłach archiwalnych (zarówno w opisach punktów 

jak i w opracowaniach kartograficznych) zasięg czarnych ziem jest bardzo rozległy. 

Występują one bardzo często w sytuacjach topograficznych bardziej sprzyjających 

powstawaniu gleb pobagiennych, gdyż np. zajmują obrzeża obiektów torfowych lub 

niewielkie, piaszczyste płaskie wyniesienia w dnie doliny. W profilach glebowych 

wierzchnie poziomy często tworzy mursz o znacznych miąższościach (ponad 30 cm), co 

również jest charakterystyczne dla gleb pobagiennych, a nie czarnych ziem.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, głównym problemem badawczym 

wymagającym odpowiedzi jest weryfikacja zasięgu czarnych ziem, co może istotnie 

wpłynąć na określenie pierwotnego zasięgu mokradeł KPN. 

2. Zasięg występowania gleb murszowatych 

Gleby murszowate rozwijają się na silnie przekształconych odwodnieniem utworach 

organicznych (muł, torf), wskutek mineralizacji wierzchniej warstwy osadów. Chociaż 

procesy murszenia i mineralizacji są dominującymi procesami, jakim obecnie podlegają w 

Polsce silnie odwodnione gleby organiczne, to procesy glebowe związane z 

przesuszeniem nie zostały wyraźnie zaznaczone w pokrywie glebowej KPN. W 

materiałach archiwalnych gleby murszowate zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie, 

podczas gdy krajobraz pradoliny szczególnie predestynuje obszar Parku jako miejsce 

występowania różnych typów gleb pobagiennych. Przesłanką większego zasięgu gleb 

murszowatych we współczesnej strukturze pokrywy glebowej jest często podawana w 

materiałach źródłowych znacząca miąższość utworów organicznych, często 

przekraczająca 50 cm, a także obecność w profilu glebowym murszu i dominacja piasków 

luźnych. 

Kluczowym problemem badawczym pozostaje, zatem określenie zasięgu gleb 

murszowatych we współczesnej strukturze pokrywy glebowej mokradeł KPN, co pozwoli 

uzyskać odpowiedź na pytanie o stopień degradacji siedlisk hydrogenicznych Parku w 

związku z odwodnieniem.  
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3. Zasięg występowania gleb mułowych 

Źródła archiwalne podają sprzeczne informacje dotyczące występowania utworów 

mułowych jako materiału glebotwórczego. W materiałach zebranych przy okazji 

wykonywania dokumentacji geologicznej złóż torfu, w szczególności w sondowaniach, 

bardzo często wykazywano utwory mułowe, natomiast w pracach prowadzonych w latach 

50 i 80 przy okazji wykonywania operatów glebowych – muł odgrywa rolę marginalną.  

Kluczowym pytaniem pozostaje rozstrzygnięcie znaczenia gleb i utworów mułowych w 

strukturze krajobrazu Parku. 

4. Zasięg występowania gleb torfowo-murszowych i mułowo-murszowych 

W operatach glebowych wykonywanych w latach 80 tych XX zwraca uwagę w opisach 

profili glebowych obecność murszu. Informacja ta nie przekłada się jednak wprost na 

obraz kartograficzny i zasięg gleb torfowych bagiennych i pobagiennych. Podobny 

problem występuje w przypadku gleb glejowych, do których włączone zostały gleby z 

miąższymi pokładami torfu (50-60 cm).  

Zagadnienie pierwotnego zasięgu siedlisk torfowiskowych i gleb organicznych 

pozostaje pytaniem otwartym wymagającym weryfikacji, stanowi kluczowy problem w 

pracach związanych z określaniem stopnia degradacji mokradeł w Parku i określania 

potrzeb w zakresie renaturyzacji.  

5. Zasięg siedlisk soligenicznych i fluwiogenicznych  

Istotnym problemem w pracach związanych z restytucją siedlisk hydrogenicznych jest 

określenie sposobu ich zasilania. Jest to zagadnienie kluczowe ze względu na cel i 

skuteczność podejmowanych działań gdyż wskazuje na stan uwilgotnienie siedliska, 

dynamikę sezonową uwilgotnienia jak również – warunki troficzne. Oprócz odtworzenia 

pierwotnych warunków wilgotnościowych i troficznych równie ważne pozostaje określenie 

aktualnych warunków zasilania – ze względu na antropopresję jak również procesy 

naturalne – zasilanie poszczególnych siedlisk hydrogenicznych może ulegać zmianom.  

W przypadku mokradeł północnego pasa bagiennego materiały archiwalne sugerowały 

występowanie siedlisk zasilanych zarówno wodami powierzchniowymi, podziemnymi jak i 

opadowymi, przy czym na skutek zmian wywołanych przesuszeniem i odwodnieniem 
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proporcje między poszczególnymi sposobami zasilania uległy zmianom w okresie 

ostatnich 50 lat.  

Zarówno pierwotny zasięg siedlisk mokradłowych zasilanych fluwiogenicznie, 

soligenicznie i ombrogenicznie jak i zakres współczesnych zmian nie zostały zdefiniowane 

w odniesieniu do mokradeł północnego pasa bagiennego. 

6. Proces wtórnego zabagniania i spontanicznej renaturyzacji 

Materiały archiwalne pochodzące z dokumentacji torfowych i z operatów glebowych 

pokazują w odniesieniu do gleb organicznych postępujący proces mineralizacji 

spowodowany przesuszeniem. Murszenie wierzchnich poziomów gleb organicznych 

wynika w pierwszej kolejności z obecności sieci rowów i kanałów skutecznie osuszających 

tereny bagienne jeszcze w drugiej połowie XX wieku.  

Obecnie na skutek zaprzestania użytkowania wilgotnych i bagiennych łąk jak również 

ze względu na brak konserwacji urządzeń hydrotechnicznych w wielu miejscach 

zachodniej części obu pasów bagiennych notowano procesy wtórnego zabagniania. W 

odniesieniu do skali przestrzennej tego procesu oraz jego zaawansowania nie 

prowadzono żadnych szczegółowych badań. 

Pierwotne i wtórne siedliska hydrogeniczne 

Rysunki 2 i 3 prezentują dwie mapy obrazujące zróżnicowanie przestrzenne siedlisk 

hydrogenicznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Pierwsza mapa ilustruje strukturę 

siedlisk nieprzekształconych działaniami człowieka, druga – stan obecny.  

Porównanie map pokazuje, że wśród siedlisk hydrogenicznych pierwotnie dominowały 

mułowiska, torfowiska oraz podmokliska. Zajmowały one zdecydowaną większość 

obszarów w dnach obu pasów bagiennych (ponad 90%). Siedliska niehydrogeniczne 

związane były z najwyżej położonymi fragmentami wyniesień. 
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Siedliska hydrogeniczne 

północnego pasa 

bagiennego cechowała 

podłużna, pasmowa 

struktura, o przebiegu 

równoleżnikowym. Wśród 

nich dominowały 

podmokliska (szczególnie 

we wschodniej części pasa), 

jednak równie duże obszary 

zajmowały mułowiska. 

Torfowiska, zazwyczaj płytkie (miąższość torfu nie przekracza 2 m) i wykazujące 

zamulenie zlokalizowane były w podłużnych, wąskich obniżeniach. W zasilaniu siedlisk 

hydrogenicznych dominowały wody powierzchniowe – wskazuje na to duży udział 

mułowisk i torfowisk fluwiogenicznych, jak również liczne przewarstwienia utworów 

mineralnych – o dużym udziale drobnych frakcji (pył oraz ił). 

W południowym pasie 

bagiennym struktura siedlisk 

hydrogenicznych jest 

odmienna nie wykazuje 

równoleżnikowego 

ukierunkowania. Tworzą one 

duże, względnie jednorodne 

i odizolowane przestrzennie 

płaty usytuowane przy 

krawędzi tarasu błońskiego. 

Wśród siedlisk dominują 

torfowiska zasilane wodami 

Rys 4. Struktura pierwotnych siedlisk hydrogenicznych
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47%
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niehydrogeniczne
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Rys 5. Struktura wtórnych siedlisk hydrogenicznych
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podziemnymi, a także mułowiska rozwijające się w źródliskowych odcinkach cieków 

(Ciechowąż). 

Na skutek oddziaływania czynników antropogenicznych zanikają siedliska torfowisk i 

mułowisk. W ich miejscu powstają murszowiska oraz podmokliska. Proces ten przebiega 

w obu pasach bagiennych, jednak bardziej wyraźnie zaznacza się w pasie północnym – 

odwadnianym przez kanał Łasicy. Obecnie zdecydowanie dominującym typem siedliska 

są tu podmokliska. Mułowiska zachowały się w postaci nielicznych, zazwyczaj niewielkich 

płatów usytuowanych w obniżeniach po dawnym naturalnym korycie – w sąsiedztwie 

kanału. Torfowiska z aktywnym procesem akumulacji materiału organicznego nie zostały 

stwierdzone podczas badań terenowych w północnym pasie bagiennym. 

W południowym pasie bagiennym dominują murszowiska – rozwijające się na 

większości obiektów torfowiskowych. W strukturze siedlisk południowego pasa 

bagiennego zachowały się obszary z aktywnym procesem bagiennym – mułotwórczym, a 

nielicznie również – torfotwórczym. Obszary o najmniej zaburzonych warunkach wodnych 

znajdują się we wschodniej części pasa, w strefie źródliskowej Wilczej Strugi (Ciechowąż) 

oraz w granicach obiektów torfowiskowych.  

Współczesna  pokrywa glebowa 

Terenowe rozpoznanie prowadzono metodą wierceń wykonywanych wzdłuż 15 

wyznaczonych przekrojów glebowo-stratygraficznych – dziesięć wykonano w północnym 

pasie bagiennym, pięć – w pasie południowym. Wykonano 203 wiercenia sondujące i 

odkrywki glebowe. 

Podczas rozpoznania 

uwzględniano: morfologię 

poziomów glebowych, 

głębokość wody gruntowej, 

miąższość utworu 

organicznego i/lub poziomu 

próchnicznego, a także 

charakter litologiczny 

utworów mineralnych 

Rys 6. Struktura pokrywy glebowej

1% 5%

16%

41%

25%

5%

7%

torfow o-mułow e

mułow e

mułow o-murszow e

murszow ate i

murszaste

mineralno-

murszow e

glejow e

niehydrogeniczne



 

 
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

11

podścielających. Wstępnie zaklasyfikowano gleby do odpowiednich jednostek 

taksonomicznych zgodnie z klasyfikacją Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. W celu 

uszczegółowienia rozpoznania na przekrojach, wykonano 53 punkty rozproszone.  

Wśród rozpoznanych gleb przeważały murszowate właściwe i murszaste (41%). Około 

25% obszaru mokradeł to gleby mineralno-murszowe. Ponad 16% powierzchni zajmują 

gleby mułowo-murszowe, natomiast gleby z aktywnym procesem bagiennym to obecnie 

jedynie około 6% pokrywy glebowej. Gleby niehydrogeniczne zajmują około 7% 

powierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gleby bagienne – mułowe i torfowo-mułowe najliczniej występują w południowym pasie 

bagiennym. Zidentyfikowano je także w niewielu punktach w północnym pasie bagiennym. 

Gleby pobagienne murszowe, głównie mułowo-murszowe występują powszechnie, przy 

czym bardziej licznie w części zachodniej pasa północnego oraz południowego. Najwięcej 

gleb mineralno-murszowych, będących efektem postępującego murszenia płytkich torfów, 

występuje w pasie południowym oraz w zachodniej części pasa północnego, a także na 
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południe od rezerwatu Krzywa Góra. Dominujące na tym terenie gleby murszowate nie 

wykazują wyraźnych prawidłowości rozmieszczenia. Stanowią raczej tło dla pozostałych 

typów gleb. 

 


