
JEZIORO OKUNIN (POLESIE WOŁYŃSKIE) � GENEZA I WARUNKI ROZWOJU 

 

Radosław Dobrowolski 
5Instytut Nauk o Ziemi UMCS, al. Kraśnicka 2CD, m. Lublin, 20-817, Polska  

 rdobro@biotop.umcs.lublin.pl 

 

Wprowadzenie 

Jeziora są jednym z najbardziej spektakularnych elementów krajobrazu Polesia. Z racji 

swego położenia, daleko na południe od strefy maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły, od 

dawna budzą one zainteresowanie i stanowią przedmiot polemik w kwestii zasadniczej � 

pochodzenia i wieku mis jeziornych. Najczęściej przytaczane koncepcje wiążą ich powstanie z 

procesami krasowymi (Tutkovskij 1898,1899,1911,1912; Lencewicz 1931; Rühle 1935,1961,1976; 

Wilgat 1954,1994; Maruszczak 1966; Āku�ko 1967), bądź termokrasowymi (Luka�ev 1970; 

Voznāčuk 1973; Wojtanowicz 1994). Za pierwszą z nich przemawia bliskość węglanowego 

podłoża, za drugą zaś udokumentowany późnoglacjalny wiek spągowej części osadów dennych, 

wiążących je z wytapianiem lodów gruntowych. Wielu badaczy widzi w procesie formowania 

zbiorników poligenetyczny ich charakter (Bałaga i in. 1995,2002), a nawet odmienną genezę 
(krasową, glacjalną, termokrasową) dla różnych obszarów ich występowania (Marinič 1963; 

Zaleski 2002). Niezależnie od lansowanej teorii, zgodnie podkreśla się przy tym istnienie 

wyraźnego związku między  rozmieszczeniem jezior a planem strukturalnym kompleksu mezo-

kenozoicznego. Pozycja większości jezior w czytelny sposób nawiązuje do planu strukturalnego 

kompleksu mezo-kenozoicznego. Problem genezy jezior poleskich do dzisiaj zatem budzi żywe 

dyskusje i nadal, mimo znaczącego postępu wiedzy w tym względzie, wydaje się być sprawą 
otwartą, zwłaszcza w kontekście odtworzenia mechanizmów formowania mis. Wymaga to 

prowadzenia szczegółowych, interdyscyplinarnych studiów w obrębie wytypowanych stanowisk.  

Jezioro Okunin, którego misa wypreparowana jest bezpośrednio w skałach węglanowych 

górnej kredy, wydaje się doskonałym obiektem do szczegółowych studiów, zarówno nad genezą, 
jak i ewolucją jezior poleskich. Prace takie podjęto pod koniec lat 90. minionego stulecia.1 Wyniki 

realizacji kolejnych ich etapów były już kilkakrotnie publikowane (Dobrowolski i in. 1999, 

2000,2001; Zubovič i in. 2000;  

Fedorowicz i in. 2002, 2004). 

Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

 Jezioro Okunin (51o12�1N, 24o18�3E; 184,1 m n.p.m.) położone jest w zachodniej części 

Polesia Wołyńskiego, w granicach jednostki subregionalnej Równiny Kowelskiej (ryc. 1). Lokuje 

się ono w zamknięciu rozległej kotliny krasowej, w zlewni górnej Wyżewki (rzeka III rzędu, 

prawobrzeżny dopływ Prypeci). Jest to stosunkowo mały (20 ha) i płytki (maks. głęb. 6,5 m)  

zbiornik, o owalnym zarysie (ø ~530 m), z pojedynczą, nieckowatą misą wypreparowaną w skałach 

górnokredowych. Skały węglanowego podłoża odsłaniają się powszechnie w strefie epi- i 

                                                
1 Badania były realizowane i finansowane w ramach grantu KBN nr 6 PO4E 014 14 (kierownik �  
R. Dobrowolski) 



eulitoralnej na północnym brzegu zbiornika, gdzie tworzy on niewysoki (ok. 1 m) lecz stromy klif, 

przechodzący w wąską platformę abrazyjną. Strefę przybrzeżną wokół całego jeziora zajmuje 

zwarty pas szuwaru trzcinowego (szer. 20-40 m); przechodzącego od południa i zachodu w niskie 

torfowisko przyjeziorne. Wschodnie zamknięcie zbiornika stanowi niewielka grzęda kredowa (szer. 

250-500 m) nadbudowana osadami glacigenicznymi zlodowacenia odry (=dniepru); oddziela ona 

jezioro Okunin od rozległego i znacznie głębszego jeziora Somino (185,1 m n.p.m.; 120 ha; maks. 

gł. 56,9 m).  

 

Warunki geologiczno-morfologiczne 

Obiekt leży w centralnej części kratonicznej jednostki podniesienia wołyńskiego 

(kowelskiego), w granicach elewowanego bloku Owadna (Chiżniakow, Żelichowski 1974). 

Miąższość pokrywy platformowej w obrębie tej struktury sięga 1500 m; w stropowej części (200-

250 m) tworzą ją kompleksy osadowe górnego mezozoiku (kreda górna) oraz kenozoiku 

(czwartorzęd). Rozcina je system młodoalpejskich uskoków (NE-SW/NW-SE i W-E/N-S), 

będących pochodną blokowych ruchów przesuwczych i zrzutowo-przesuwczych, dokonujących się 
wzdłuż wgłębnych struktur rozłamowych (Kruglov, Cypko 1988). Pozycja strukturalna obiektu 

lokuje go dokładnie ponad regionalnym uskokiem Równe-Kiwercy-Luboml (NW-SE). Uskok ten, 

mający mezoproterozoiczne założenia, odnawiany był w nadległych kompleksach osadowych w 

czasie kolejnych faz aktywności tektonicznej obszaru, w tym także w młodszych fazach megacyklu 

alpejskiego (Palienko 1992,1998).  

Wśród utworów powierzchniowych w otoczeniu jeziora (zlewni jeziornej) decydującą rolę 
odgrywają węglanowe skały górnej kredy z kampanu i senonu (Rühle 1948; Pasternak i in. 1987), 

wykształcone głównie w facji kredy piszącej, podrzędnie marglistej (margle kredopodobne). 

Odsłaniają się one powszechnie w północnej części jego zlewni (ryc. 2). W części południowej i 

wschodniej przykrywa je niezbyt miąższa (max. do 5 m) i nieciągła, seria utworów glacigenicznych 

ze zlodowacenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 1 �  Szkic lokalizacyjny jeziora Okunin (A) wraz z głównymi elementami strukturalnymi 

Polesia Wołyńskiego (B). 

 

dnieprowskiego (=odry). Utwory te wykształcone są, bądź jako piaski ze żwirami akumulacji 

lodowcowej i wodnolodowcowej, bądź jako rezidua glin zwałowych. Duże rozprzestrzenienie na 

analizowanym obszarze mają również holoceńskie torfy � wypełniające dna licznych zagłębień 
bezodpływowych (w tym dno kotliny krasowej) oraz namuły organiczno-mineralne � występujące 

w dnie doliny Wyżewki i w dolnych partiach suchych dolin denudacyjnych (ryc. 2).  

Rzeźba terenu jest, jak na warunki poleskie, wyraźnie zróżnicowana zarówno pod względem 

hipsometrycznym, jak i genetycznym. W północnej części obrzeżenia jezior przeważa rzeźba 

denudacyjna ze wzgórzami ostańcowymi zbudowanymi w swym trzonie ze skał górnokredowych. 

Na spłaszczeniach podstokowych tych wzniesień licznie występują formy krasowe, głównie 

werteby i małe uwały. W części południowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2 �  Szkic geologiczny (A) i geomorfologiczny (B)otoczenia jeziora Okunin. 

 



z kolei dominują faliste równiny akumulacyjno-denudacyjne oraz płaskie równiny akumulacji 

glacilimnicznej i/lub glacifluwialnej (ryc. 2). Tu również, pod przykryciem luźnych osadów 

plejstoceńskich, powszechnie rozwinęły się drobne formy krasowe (kras reprodukowany). 

 

Osady biogeniczne  

Maksymalna miąższość serii biogenicznej wypełniającej misę jeziorną sięga 6,5 m (rdzeń 
Ok-55). W jej podłożu występuje ilasta zwietrzelina kredy piszącej, miejscami (głównie w części 

południowej) nadbudowana cienką, kilkucentymetrową warstwą różnoziarnistych piasków ilastych 

z pojedynczymi żwirami skał kredowych. Ilasta zwietrzelina kredowa przechodzi ku górze (w 

obrębie całego zbiornika) w gytię ilastą (0,1-0,2 m), a następnie w ił organiczny2 oraz słabo 

rozłożony torf mszysty lub/i turzycowo-mszysty, złożony głównie z kalcyfilnych mchów z gatunku 

Calliergon giganteum, Scorpidium scorpioides i Drepanocladus revolvens (Dobrowolski et al. 

2001). Miąższość torfów waha się od 0,2 m w centralnej części jeziora do 0,7 m w części 

południowej. Na warstwie torfów zalega gruba seria osadów limnicznych (max. 5 m). W strefie 

pelagialnej tworzą ją: 1) gytia wapienna, wkraczająca transgresywnie na torfy mszyste oraz 2) gytia 

glonowa i glonowo-wapienna (ryc. 3). W strefie litoralnej są  
 

                                                
2 W warstwie spągowych iłów organicznych S.Zubovič stwierdził obecność licznych gatunków mezoplejstoceńskiej 
fauny Ostracoda (vide Dobrowolski et al. 2001).  



 
 

Ryc. 3 � Przekrój geologiczny przez osady denne jeziora Okunin wraz z charakterystyką 
chronostratygraficzną i fizykochemiczną rdzenia Ok-55 (na podstawie Dobrowolski i in. 2001). 

 

 

to: 1) gytia detrytusowo-wapienna z przewarstwieniami nierozłożonych torfów mszystych (spąg) i 

2) gytia wapienna z liczną malakofauną.  
 

Etapy rozwoju zbiornika 

W rozwoju zbiornika wyróżnić można 3 zasadnicze etapy, nawiązujące do zmian warunków 

środowiskowych  w późnym glacjale i holocenie (ryc. 4). 

Etap pierwszy � paralimniczny � przypada na młodszy dryas (10,9�10,25 ka BP) i wiąże się 
z funkcjonowaniem płytkowodnego rozlewiska przy obecności w podłożu  

 



 
 
 

Ryc. 4 � Etapy rozwoju jeziora Okunin. 

wieloletniej zmarzliny. W zbiorniku tym sedymentowana była gytia ilasta, a następnie ił 

organiczny. 



Etap drugi � paludyczny � wiążący się z zanikiem rozlewiska i rozwojem silnie 

podtopionego bagna, dającego początek  sedentacji biogenicznej w zbiorniku. Przypadał on na 

schyłek młodszego dryasu oraz wczesny preboreał. Początek sukcesji torfów turzycowo-mszystych 

datowany jest na 10370+170 lat BP; w diagramie pyłkowym została ona zapisana spadkiem 

krzywej Artemisia oraz pojawieniem się ciągłej krzywej wiązu (Dobrowolski et al. 2001).  

Etap trzeci � limniczny � odpowiada długotrwałemu okresowi (od fazy PB2 do chwili 

obecnej) formowania i funkcjonowania współczesnego jeziora.  

Postępujące od P r e bo r e a lu  (10,25�9,3 ka BP) długotrwałe ocieplenie klimatu 

doprowadziło do ostatecznego zaniku permafrostu i radykalnej przebudowy warunków zasilania. 

Zmiana warunków sedymentacji z bagiennej na jeziorną, korelowana z fazą PB2, miała charakter 

nagły, co podkreśla ostro zaznaczona granica litologiczna między torfem mszystym a nadległą gytią 
wapienną. Sugeruje to znaczną subsydencję dna misy zbiornika, będącą konsekwencją zaniku 

zmarzliny i wynikającej stąd radykalnej przebudowy warunków zasilania. Wyraźna zmienność 
litofacjalna osadów gytii w profilu pionowym, podkreślona zmieniającym się udziałem substancji 

organicznej (OM) i CaCO3 (ryc. 3) świadczy o znacznych fluktuacjach poziomu wód jeziornych w 

holocenie. Wzrost OM sugeruje względne wypłycanie zbiornika, zaś większy udział węglanu 

wapnia świadczy o wzroście wilgotności i podnoszeniu poziomu wód gruntowych. Ochłodzenie i 

spadek wilgotności oraz wynikające stąd obniżenie poziomu wód gruntowych w bo r e a le  (9,3�8,4 

ka BP) zapisały się sedymentacją gytii detrytusowo-wapiennej i glonowo-detrytusowej; jej tempo 

było jednak bardzo niskie i wynosiło ~0,11 cm·rok-1. W a t la n t yk u  (8,4�5,0 ka BP) zaznacza się 
powolny wzrost średnich temperatur powietrza i opadów atmosferycznych, powiązany z rosnącym 

poziomem wód gruntowych. Litologicznym zapisem tych zmian jest obecność serii gytii wapiennej, 

wkraczającej na gytię glonowo-detrytusową. Okres s u bbo r e a ln y  (5,0�2,8 ka BP) 

charakteryzował się znacznymi fluktuacjami termiczno-wilgotnościowymi, dokumentowanymi 

dużą zmiennością litofacjalną osadów. W profilach wyraźnie zaznacza się wczesnosubborealna faza 

nagłego ochłodzenia klimatu, przy jednoczesnym wzroście wskaźników suchości (skokowy wzrost 

zawartości OM względem CaCO3); od środkowego subboreału następuje powolny wzrost termiki i 

wilgotności powietrza oraz stopniowe podnoszenie poziomu wód gruntowych. Okres 

s u ba t la n t yc k i  (<2,8 ka BP) cechuje względna stabilność warunków termicznych oraz 

nieznaczne wahania wilgotności. Od fazy niewielkiego ochłodzenia na przełomie subborealu i 

subatlantyku następuje stopniowy wzrost średnich temperatur powietrza. Podnosi się również 
poziom wód gruntowych, zaznaczający się wyraźnym wzrostem udziału sedymentacji węglanowej 

(gytii wapienno-glonowej). 

 

Dyskusja i uwagi końcowe 

 Zebrany dotychczas materiał badawczy pozwala na przedstawienie następujących faktów, 

dających podstawy do wnioskowania na temat genezy i wieku jeziora Okunin: 

1) Współczesny zbiornik jest względnie młody; początek jego formowania przypada na 

schyłek młodszego dryasu i początek preboreału. Zapis transgresywnej sukcesji gytii 

wapiennej na niskie torfy mszyste wskazuje na postępującą w tym czasie subsydencję 



podłoża. W diagramie pyłkowym proces ten zaznacza się nagłym pojawieniem wysokich 

wartości pyłku drzew ciepłolubnych (vide Dobrowolski et al. 2001). 

2) Rozwój jeziora (kształtowania misy, a następnie jej wypełniania) przebiegał fazowo i 

nawiązywał do zmian warunków środowiskowych. 

3) Niemal cała seria limniczna jest wybitnie węglanowa (zwłaszcza w strefie litoralnej). Różna 

koncentracja w profilu pionowym CaCO3 względem substancji organicznej jest pochodną 
zmian tempa denudacji chemicznej w zlewni i stanowi zapis zmieniających się warunków 

wilgotnościowo-termicznych w holocenie.  

4) W spągowych iłach organicznych zachowała się mezoplejstoceńska fauna Ostracoda (vide 

Zubovič et al. 2000; Dobrowolski et al. 2001), obecność której może pośrednio wskazywać 
na istnienie kopalnego zbiornika jeziornego pra-Okunina w okresie poprzedzającym 

transgresję ostatniego na tym obszarze lądolodu odry (=dniepru). 

5) Głębokość zbiornika jest relatywnie mała w stosunku do głębokości sąsiadującego z nim 

jeziora Somino. Jego misa w całości wypreparowana została w skałach węglanowych górnej 

kredy i założona na górnoproterozoicznym, reaktywowanym w górnym czwartorzędzie, 

regionalnym uskoku Równe-Kiwercy-Luboml. 

6) W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora licznie występują formy krasowe reprezentujące różną 
rangę typologiczną krasu powierzchniowego (werteby, uwały, polje).  

 

W świetle przedstawionych faktów nasuwa się stwierdzenie, że rozwój misy jeziornej 

Okunina jest bardziej złożonym, niż możnaby się tego spodziewać opierając się wyłącznie na 

ogólnych przesłankach geologicznych czy geomorfologicznych. Próba doszukiwania się jednego 

czynnika morfogenetycznego odpowiedzialnego za powstanie jeziora wydaje się niecelowa, czy 

wręcz niewłaściwa. Problem genezy zbiornika winien być bowiem rozpatrywany raczej w szerszym 

aspekcie � analizy kompleksowych przemian środowiskowych dokonujących się na Polesiu 

Wołyńskim na przełomie plejstocenu i holocenu z uwzględnieniem całego kontekstu 

strukturalnego, litologicznego, hydrogeologicznego. Istotne przeobrażenia morfogenetyczne 

zachodzące w krajobrazie Polesia w tym czasie związane są zwłaszcza z radykalnymi zmianami 

warunków obiegu wód podziemnych w czasie degradacji wieloletniej zmarzliny, powiązanymi z 

glaciizostatyczną reaktywacją starych rozłamów strukturalnych.  

Obecność w plenivistulianie ciągłej zmarzliny, obejmującej stropową część uszczelinionego 

kompleksu mezo-kenozoicznego, powodowała znaczący wzrost ciśnień hydraulicznych. Zgodnie z 

modelem Boultona et al. (1995,1996) musiało dochodzić do wymuszonej ascenzji, a w 

konsekwencji intensywnego rozmywania i rozpuszczania skał węglanowych jeszcze w warunkach 

freatycznych. Blokada wypływu wód artezyjskich przez zmarzlinę przyczyniała się do formowania 

soczew lodowych wzdłuż fug międzyławicowych oraz płaszczyzn ekstensyjnego ciosu i 

powierzchni uskokowych. Na powierzchni terenu, w  strefie warstwy czynnej zmarzliny formowało 

się początkowo płytkowodne rozlewisko (młodszy dryas) a następnie silnie podtopione torfowisko 

mszyste (młodszy dryas/preboreał). Wraz z postępującym ocieplaniem klimatu dochodziło do 

degradacji lodów gruntowych, a w konsekwencji przebić hydraulicznych i odblokowania pionowej 



cyrkulacji wód podziemnych. Początkowo musiał to być intensywny wypływ wód naporowych na 

powierzchnię, powiązany z postępującą subsydencją podłoża spowodowaną dosiadaniem gruntu 

ponad kawernami międzyławicowymi. Okres późnoglacjalnej zmiany reżimu hydrogeologicznego 

był również najbardziej sprzyjającym dla rozwoju procesów krasowych (zimne, agresywne wody 

roztopowe); zapisem intensywnej denudacji chemicznej jest obecność sedymentów węglanowych w 

spągu serii limnicznej.  Proces krasowienia zachodził w zlewni jeziora przez cały holocen (ze 

zmienną intensywnością), jednak nie przyczynił się już w tak istotny sposób do pogłębienia 

zbiornika. 

Zwraca uwagę wyraźne uprzywilejowanie strukturalne położenia jeziora, wynikające jednak 

przede wszystkim z uwarunkowań szczelinowego charakteru krążenia wód podziemnych, aniżeli z 

bezpośrednich związków z tektoniką.3  

Jest wielce prawdopodobne, że zbiornik pra-Okunina funkcjonował w tym 

samym miejscu (w podobnych warunkach środowiskowych) w okresie poprzedzającym transgresję 
lądolodu odrzańskiego; został jednak całkowicie zniszczony w okresie glacjacji (zachowały się 
jedynie rezidua ilastej zwietrzeliny z fauną Ostracoda) i reaktywowany ponownie u schyłku 

późnego glacjału.  
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OЗЕРО ОКУНІН (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) � ПОХОДЖЕННЯ І УМОВИ РОЗВИТКУ 

 

Р. Добровольський 
5Інститут наук про Землю університету Марії Кюрі-Склодовської, ал. Красніцька, 2 СД, м. 

Люблін, 20-718, Польща 
 

 Озера � один із найвиразніших елементів поліських ландшафтів. 
 Об�єктом дослідження є озеро Окунін, яке розташоване поза зоною зледеніння вісли і 
винятково у карбонатних верхньокрейдових породах. Озеро є цікавим для різноманітних 
досліджень, у тому числі встанвлення  генезису і еволюції озер Полісся. 
 Детально проаналізовано геолого-геоморфологічні особливості озера, акцент при 

цьому робиться на аналіз тектоніки, зокрема диз�юнктивних порушень. Проаналізовано 

також етапи розвитку озера й здійснена спроба встановити його генезис. Автор переконаний, 

що формування озера Окунін є значно складнішим, ніж це можна було б уявити. Щодо віку 
озера, то є підстави стверджувати, що пра-Окунін функціонував на цьому самому місці ще 
перед трансгресією льодовика одри (дніпровське), був цілковито знищений під час 
дегляціації і знову відновився на заключній стадії пізнього гляціалу. 

 

 

 

 


