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 Polesie to wyróżniająca się odrębnością kraina niżu środkowoeuropejskiego. Zajmuje dużą 
przestrzeń (ok. 140 tys. km2) na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Polski. Wydłużona jest w kierunku 

równoleżnikowym; od zachodnich peryferii dorzecza Bugu, po Dniepr na wschodzie, za długości 

ok. 550 km. 

 Polesie pod względem rzeźby jest nizinnym obniżeniem, ograniczonym od północy i 

południa wyniosłościami. Granicę północną stanowi pasmo morenowych wzgórz/grzęd środkowej 

Białorusi, a południową - krawędź Wyżyny Wołyńskiej. Ten fakt położenia obszaru, jego jakby 

podparcia/zabarykadowania z dwu stron odegrał, jak się wydaje, bardzo ważną rolę w powstaniu i 

ostatecznym obliczu Polesia.  

Polesie wznosi się na wysokość od 100-250 m n.p.m., ale wysokości względne nie 

przewyższają na ogół 5-7 m lub nawet dochodzą tylko do 2-3 m. Morfologiczną  oś Polesia 

wyznacza dolina płynącej z zachodu na wschód Prypeci, prawego dopływu Dniepru, która zbiera od 

północy, i szczególnie od południa, liczne dopływy. Jest to kraina dość płaska i podmokła, pełna 

rzek, jezior, bagien i lasów. Tworzy to swoisty krajobraz naturalny (tzw. poleski typ krajobrazu) i 

wykształcony na tym tle charakterystyczny krajobraz kulturowy. 

 Czym jest ta kraina? Jaka jest jej historia rozwoju? Jakie procesy morfogenetyczne są 
odpowiedzialne za jej ukształtowanie? 

 Rzeźbie Polesia poświęcono wiele opracowań szczegółowych, a także opracowania 

monograficzne. Dotyczą one określonych części Polesia, tzn. Polesia Prypeckiego (Korżuyev 

1960), Polesia Południowego (Marinitsch 1963) i Polesia Białoruskiego (Matveev i in. 1982). 

Opisano rzeźbę współczesną i częściowo także rzeźbę kopalną, dając ujęcia 

paleogeomorfologiczne. Pytania postawione wyżej, pytania o istotę i styl morfogenezy pozostają 
nadal otwarte.  

Analizując rzeźbę współczesną, stwierdzamy, że dominują formy akumulacyjne, przede 

wszystkim równiny zbudowane z piasków akumulacji aluwialnej, w pewnym stopniu także 

jeziornej oraz równiny akumulacji fluwioglacjalnej (sandry). Na tych piaszczystych osadach 

rozwinęły się bardzo rozpowszechnione utwory akumulacji biogenicznej: torfy, utwory bagienne 

mineralno-organiczne. Do form akumulacyjnych zaliczyć należy formy akumulacji glacjalnej, takie 

jak moreny, kemy i ozy. Tworzą one na ogół niewielkie wyniosłości, układające się w wały lub 

odizolowane pagóry (Bogucky i in. 2004). Trzeba tu dodać, że Polesie leży poza zasięgiem 

ostatniego zlodowacenia. Mamy zatem do czynienia z formami glacjalnymi starszymi (Warty?, 

Odry?) od zlodowacenia Wisły. Z innych form akumulacyjnych występują przede wszystkim 

wydmy, a także eoliczne pokrywy pylaste (lessy) na Polesiu Żytomierskim. Istnieją też negatywne 



formy rzeźby, do których należą doliny rzeczne i zagłębienia jeziorne. Czytelne są również ślady 

działania procesów krasowych i peryglacjalnych. O wiele żywsza od współczesnej, wykazująca 

większe deniwelacje, jest rzeźba podczwartorzędowa. Wyróżniają się w niej przede wszystkim 

bardzo głębokie doliny/rynny i niecki oraz wyniosłości/guzy podłoża kredowego. 

 Biorąc wszystkie powyższe fakty pod uwagę, łącznie z położeniem obszaru, należy 

stwierdzić, że równina Polesia ma klasyczną rzeźbę poligeniczną. Zgodnie z pojęciem rzeźby 

poligenicznej istnieć tu powinien związek między działaniem różnych procesów egzogenicznych, a 

także równoczesne działanie tych procesów z procesami endogenicznymi. Jak podaje Słownik 

encyklopedyczny∗  pomiędzy procesami endogenicznymi i egzogenicznymi zachodzi związek 

paragenetyczny i kompensacyjny. Podnoszenie tektoniczne obszarów wywołuje denudację i w 

rezultacie powstanie powierzchni zrównań, z kolei obniżanie terenu wywołuje akumulację i 

powstanie powierzchni akumulacyjnych. 

 Rozpatrując rozwój rzeźby Polesia możemy wyróżnić kilka zróżnicowanych genetycznie 

procesów, które na różnych etapach historii geologicznej odegrały istotną rolę. Możemy więc 

mówić o morfogenezie tektonicznej, denudacyjnej, krasowej, fluwialnej, glacjalnej, peryglacjalnej, 

eolicznej i jeziornej.  

 Autorzy podjęli prośbę przedstawienia przebiegu działania tych procesów w czasie 

plejstocenu. Ze względu jednak na aktualny stan badań ograniczamy tę próbę do glacjalnej części 

plejstocenu, dla okresu mniej więcej ostatniego 1 miliona lat (ryc. 1). 

 Morfogeneza tektoniczna 

 Pod tym pojęciem rozumiemy cały kompleks czynników endogenicznych, a przede 

wszystkim czynniki strukturalno-tektoniczne. Morfogeneza tektoniczna kształtowała w decydujący 

sposób etap neogeński, przedlejstoceński Polesia. Główne rysy tektoniki obszaru, kształtowane na 

pokrywie osadowej paleozoicznej i mezozoicznej platformy wschodnioeuropejskiej, powstały 

podczas orogenezy kaledońskiej i hercyńskiej. Plan tej tektoniki daje nam obraz kratowy, 

utworzony przez przecinające się różnowiekowe linie tektoniczne o przebiegu SW-NE i NW-SE. 

Spowodowało to powstanie bloków tektonicznych, które charakteryzuje różny stopień mobilności 

tektonicznej. Na to nałożyła się neotektonika, a w końcowym etapie także glacjotektonika. Daje to 

bardzo złożoną sytuację tektoniczną w plejstocenie (Gorwecky 1973, Zalessky 1999).  

 Przedstawiamy na schemacie (ryc.1) wyinterpretowany przebieg ruchów 

glacioizostatycznych (o znaku plus lub minus) oraz wprowadzamy tu za M. D. Baraniecką (1981) 

trzy główne fazy tektoniczne w plejstocenie Polski. Są to fazy: małopolska, kujawska i 

mazowiecka. Faza małopolska, najstarsza, właściwa dla okresu eopleistocenu, charakteryzować się 
miała intensywnymi ruchami podnoszącymi, które spowodowały ogromną denudację. Środkowa � 

kujawska faza tektoniczna, najintensywniejsza tektonicznie, spowodowała powstanie rowów 

tektonicznych, wypełnionych następnie gwałtowną akumulacją rzeczną oraz osuwiskową, 
obrywową i spływową ze zboczy. Jeden z takich udokumentowanych w środkowej Polsce rowów 

(rów Woli Grzymaliny) ma długość ok. 40 km i głębokość dochodzącą do 200-250 m. Nasuwa to 

                                                
∗  S.V. Kalesnik (red.): Enciklopedičeskij słovar geografičeskich terminav, Moskva 1968. 



możliwość porównania z licznymi na Polesiu, wspomnianymi już kopalnymi rynnami/dolinami o 

podobnych parametrach wielkości (Levkov 1973, Matveev i in. 1982, Zalessky 1999). 

 Według V.P. Palienko (1992) amplituda ruchów neotektonicznych na Polesiu wynosi od 

+240 do �289 m, a współcześnie Polesie jest podnoszone z przeciętną średnią wartością + 0,01 

mm/rok, co jest wysoką wartością w skali całej Ukrainy.  

 Morfogeneza denudacyjna 

 Denudacja w ogólnym pojęciu obejmuje szeroki wachlarz procesów, które prowadzą do 

wietrzenia skał i przenoszenia produktów twego procesu, a w konsekwencji do wyrównywania 

(spłaszczania) powierzchni ziemi. Występuje powszechnie w każdych warunkach klimatycznych i 

właściwie bez przerw. 

 Aktywizacja procesów denudacji w warunkach Polesia następowała w związku z 

neotektonicznymi fazami ruchów wypiętrzających oraz po każdym zlodowaceniu obszaru. Efektami 

morfogenezy denudacyjnej są powierzchnie zrównań. Wiek takich powierzchni jest zawsze 

młodszy od skał, na których dane powierzchnie są rozwinięte. Biorąc to pod uwagę możemy mówić 
o plioceńsko-eoplejstoceńskich powierzchniach zrównań, rozwiniętych na skałach kredowych i 

trzeciorzędowych oraz o poglacjalnych powierzchniach zrównań. Stan ich rozpoznania na Polesiu 

jest daleki od zadowalającego. 

 Morfogeneza krasowa 

 W sytuacji Polesia, kiedy podłoże budują węglanowe osady kredowe i kiedy to podłoże w 

wielu miejscach wychodzi na powierzchnię, lub jest blisko współczesnej powierzchni pod 

niewielkiej miąższości pokrywą trzeciorzędową, udział procesów krasowych w plejstocenie jest 

oczywisty. Założyć należy, że morfogeneza krasowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

większą rolę odegrała w pliocenie i eoplejstocenie, kiedy wytworzyły się prawdopodobnie obszerne 

niecki krasowe. W plejstocenie glacjalnym kras mógł działać bardziej efektywnie w interglacjałach. 

Prawdopodobnie rozmiary form krasowych z analizowanego okresu były raczej niewielkie i w 

większości uległy degradacji. To były drobne formy, które możemy obserwować i współcześnie. 

Na związek zarówno krasu powierzchniowego, jak i zakrytego ze strukturą masywu 

górnokredowego, a zwłaszcza z tektoniką, zwracają uwagę R. Dobrowolski i in. (2000, w druku). 

 Morfogeneza fluwialna 

 Rzeki odgrywają w rzeźbie Polesia rolę wybitną i to niezależnie od tego, że przez obszar ten 

przebiega europejski dział wodny pomiędzy zlewiskami M. Czarnego i M. Bałtyckiego. Poprzez 

zlewnie Prypeci większość obszaru Polesia należy do dorzecza Dniepru, a więc zlewiska M. 

Czarnego. Trzeba zauważyć, że w okresach zlodowaceń, kiedy miało miejsce zatamowanie 

odpływu ku północy, całe Polesie mogło być odwadniane tylko przez zlewisko M. Czarnego. Taki 

kierunek odpływu miał m.in. Bug. 

 Morfogeneza fluwialna obejmuje zarówno erozję jak i akumulację. Właściwością Polesia są 
głębokie kopalne rynny, z których przynajmniej część to doliny rzeczne (Gorecky 1973, Zalessky 

1999). Akumulacja rzeczna odgrywa istotną rolę w pokrywie osadów plejstoceńskich. Jak dużą 
rolę, jaki jest wiek poszczególnych serii osadowych, a także jaki jest przebieg sieci rzecznej w 

poszczególnych etapach plejstocenu to zadania przyszłych badań. 
 Morfogeneza glacjalna 

 Na współczesną rzeźbę decydujący wpływ wywarło ostatnie zlodowacenie tego obszaru. 

Ten fakt jest powszechnie konstatowany na całym Polesiu (Marinitsch 1963, Matveev i inni 1982). 

Na Polesiu Lubelskim udokumentowali to J. Buraczyński, J. Wojtanowicz (1981). Nie jest istotne 



jak nazwać to zlodowacenie i jakiego jest wieku. Ważniejszym zagadnieniem jest ilość zlodowaceń. 
Nie ulega wątpliwości, że były jeszcze starsze zlodowacenia plejstoceńskie Polesia, a przynajmniej 

jedno z nich, prawdopodobnie zlodowacenie Sanu 2. O dwóch zlodowaceniach wypowiadali się już 
polscy badacze w latach 30-tych ub. wieku (Rühle 1935, Pawłowski 1936). Zlodowacenie w 

średnich szerokościach geograficznych można traktować jako zjawisko katastrofalne, największe 

wśród zjawisk i procesów egzogenicznych. Powoduje ono przemodelowanie normalnego dla strefy 

cyklu rozwoju rzeźby. Jest impulsem uruchomienia nowych procesów np. peryglacjalnych, wpływa 

na przebieg dotychczasowych procesów, np. krasowych. Nie trzeba dodawać, że poza rzeźbą 
wpływa w sposób zasadniczy także na wszystkie pozostałe elementy środowiska przyrodniczego, a 

więc na stosunki wodne, szatę roślinną i gleby. Zlodowacenie, jeśli zbilansować jego efekty 

geomorfologiczne, to przede wszystkim akumulacja. Lądolód pozostawia w obszarze jego zasięgu 

pokrywę glacjalnych osadów gliniasto-piaszczystych i żwirowych i na przedpolu lądolodu - 

pokrywę osadów fluwioglacjalnych, a więc piaszczystą typu sandrów. Miąższość tych osadów jest 

zróżnicowana i może wynosić od kilku do kilkuset metrów. Zależy to od wielu czynników, takich 

jak położenie obszaru, wielkość zlodowacenia, rzeźba podłoża przedglacjalnego. Lądolód 

pozostawia też charakterystyczny typ rzeźby, z pagórami moren, kemów, ozów, z jeziorami 

(Bogucky i in.2004). 

 Polesie ma pokrywę osadów plejstoceńskich i rzeźbę o czytelnych jeszcze niektórych 

elementach rzeźby polodowcowej. Nie jest to rzeźba młodoglacjalna, jest już mocno zdenudowana. 

 Morfogeneza peryglacjalna 

 Nieodłącznie związana jest z zimnym klimatem plejstocenu. Obejmuje przeważającą część, 
około 70-80% czasu trwania okresu plejstocen glacjalnego. Morfogenezą tą nie objęte są 
interglacjały, oraz stosunkowo krótkie odcinki czasu, kiedy obszar pokryty był lądolodem.  

Klimat peryglacjalny, strefa peryglacjalna to obecność wieloletniej lub sezonowej 

zmarzliny, co implikuje ruchy poziome i pionowe gruntu typu soliflukcji, gruntów strukturalnych, 

płaszczów kamienistych itp. Zachodzi silne wietrzenie fizyczne skał typu mrozowego, którego 

końcowym efektem jest ich pelityzacja. W rezultacie, w klimacie peryglacjalnym dochodzi do 

tworzenia się pylastych utworów pokrywowych. Z klimatem peryglacjalnym związane jest także 

tworzenie się lessu. Możemy, więc mówić o charakterystycznym typie litogenezy peryglacjalnej.  

 Morfogeneza peryglacjalna jest uznawana za bardzo efektywny proces. Przekonuje o tym 

studium J. Dylika (1953), wykonane dla środkowej Polski. Ogólnie prowadzi do wyrównywania 

rzeźby, planacji, silnej denudacji stoków (osady rytmicznie warstwowane), doliny uzyskują 
asymetryczny profil w przekroju poprzecznym. 

 Morfogeneza eoliczna 

 Proces eoliczny jest procesem powszechnym zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Jednak 

zakres jego działalności, jak i ostateczne efekty zależą od warunków środowiska. Istotną 
przeszkodą dla zaistnienia procesu eolicznego jest szata roślinna. Efektywny proces eoliczny 

związany jest ze strefą peryglacjalną (ryc. 1). Przejawem działalności procesów eolicznych 

związanych ze strefą peryglacjalną ostatniego zlodowacenia na Polesiu są lessy i eoliczne utwory 

pylaste, wydmy oraz głazy rzeźbione przez wiatr i eologliptolity. Podobne osady powstały także w 



starszych strefach peryglacjalnych, w większości jednak nie zachowały się w pierwotnej postaci, 

może z wyjątkiem eologliptolitów. Płaty lessowe na Polesiu Żytomierskim pochodzą 
najprawdopodobniej w całości ze zlodowacenia Wisły, głównie z pleniglacjału. Wydmy wiązane ze 

schyłkiem tego zlodowacenia występują na obszarze całego Polesia. Mapę wydm Polesia 

Wołyńskiego opracowali I.Zalessky i P. Zieliński (2005).  

Zniszczenie szaty roślinnej przez człowieka spowodowało na Polesiu ponowne 

uruchomienie procesu eolicznego. Dodatkowym czynnikiem sprawczym dla  

współczesnej jego aktywizacji była melioracja, która doprowadziła do osuszenia ziemi. 

Morfogeneza jeziorna 

Wydzielenie tego typu morfogenezy jest podyktowane specyfiką regionu, w rzeźbie którego 

jeziora odgrywają tak istotną rolę. Prawdopodobnie odgrywały podobną do obecnej rolę także we 

wcześniejszych etapach plejstocenu (ryc. 1). Wiek obecnych jezior datowany jest na schyłek 

ostatniego zlodowacenia; wszystkie one powstały ok. 12,5 ka BP. Nie ma zgodności wśród badaczy 

co do ich genezy, czy są one pochodzenia krasowego (Tutkovsky 1902, Rühle 1935, Pawłowski 

1936) czy termokrasowego (Vizniatschak 1973 a, Wojtanowicz 1997). Inne koncepcje, takie jak 

glacjalna czy tektoniczna, są raczej nieuzasadnione. 

 Jeziora to oczywiście nie tylko taki element rzeźby obszaru jakim jest misa jeziorna, ale 

może przede wszystkim zbiorniki wód powierzchniowych, które oddziaływają na mezoklimat, a 

pośrednio właśnie na procesy morfogenetyczne egzogeniczne. Jeziora tworzą także oddzielny typ 

środowiska litogenetycznego, w którym mamy do czynienia z osadami mineralnymi i 

organicznymi. Są to mułki i piaski jeziorne, gytie, kreda jeziorna. Zasięg tych osadów jest 

ograniczony przestrzennie, jeśli odrzucimy, a autorzy to czynią, koncepcję o istnieniu w 

plejstocenie wielkich rozlewisk tych jezior. Sedymentacja jeziorna łączy się w pewnym stopniu z 

sedymentacją bagienną, która wkracza często na wysychające jeziora, a która w przewadze jest 

sedymentacją biogeniczną (torfy). Bagna tworzą się oczywiście także bez związku z jeziorami i 

mają ogólnie większy zasięg przestrzenny.  
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 Дана робота � роздуми авторів про своєрідний рельєф Полісся. Яка це країна? Яка 
історія її розвитку? Які морфогенетичні процеси є відповідальними за її формування? У 

пошуках відповідей на ці питання автори послідовно розглянули тектонічний, денудаційний, 

карстовий, делювіальний, гляціальний, перигляціальний, еоловий морфогенез Полісся і дали 

їм оцінку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


