
POLESIE NA MAPIE JEZIOR TERMOKRASOWYCH EUROPY 

 

Józef Wojtanowicz 

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS, al. Kraśnicka 2c,d; 20-718 Lublin 

 

 Koncepcja mapy jezior termokrasowych Europy powstała wiele lat temu, gdy autor 

pracował nad genezą jezior Łęczyńsko-Włodawskich na Polesiu Lubelskim (Wojtanowicz 1994). 

Okazało się, a oparto się wtedy na kartowaniu geologicznym do Szczegółowej Mapy Geologicznej 

1:50 000, że to właśnie termokras był prawdopodobnie odpowiedzialny za ich powstanie, a nie kras 

jak dotychczas przyjmowano. Równocześnie, pragnę to mocno podkreślić, że u podstaw 

merytorycznych mapy legła nowatorska sprzed ponad wieku idea B. Halickiego (1951) na rolę 
krasu termicznego w powstaniu jezior w plejstoceńskiej strefie peryglacjalnej na Niżu Europejskim. 

 Wśród wielu tysięcy jezior Europy, najwięcej jest jezior polodowcowych związanych z 

ostatnim zlodowaceniem. Zajmują one północną i w części środkową nizinną część Europy. 

Ich obszar występowania zamyka się w zasięgu zlodowacenia Vistulian (ryc. 1). Są to różnego typu 

jeziora - a więc glacjalne powstałe w czasie deglacjacji arealnej w stagnującym i martwym lodzie, 

w różnego typu obniżeniach powierzchni lodowej, następnie jeziora powstałe w zagłębieniach 

egzaracyjnych (np. jeziora rynnowe). Dalej, mamy jeziora zastoiskowe, termonoglacjalne i 

proglacjalne oraz jeziora powstałe z wytopienia lodu pogrzebanego (Niewiarowski 2004). Jeśli 
chodzi o wiek są to w większości jeziora późnovistuliańskie. 

 Oprócz jezior polodowcowych występują w tej strefie także jeziora związane z 

termokrasem. Są to jeziora typu pingo i palsa znane głównie z obszaru Skandynawii (Lagerbäck, 

Rodhe 1986; Matthews et al. 1997). Również w Polsce, koło Suwałk rozpoznano takie jezioro, 

które ma średnicę 140 m i głębokości 7,1 m, a datowano je na straszy dryas (Rutkowski et al. 1998). 

W zasięgu ostatniego zlodowacenia na Białorusi (zlodowacenia poozierskiego) stwierdzono 

zagłębienia po pingo, w tym także jezioro, które powstało na początku allerődu (Pavlovskaja  

2000). 

 Jeziora termokrasowe powstawały jednak przede wszystkim w strefie peryglacjalnej Europy. 

Powstawały one w okresie późnovistuliańskim od bőlingu do początku holocenu, w czasie 

degradacji wczesnej zmarzliny. Biorąc pod uwagę formę występowania jezior termokrasowych, ich 

zagęszczenie, stan zachowania wydzielam w strefie peryglacjalnej dwie podstrefy (ryc. 1): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ryc. 1. Mapa jezior termokrasowych Europy; typy genetyczne jezior związanych ze zlodowaceniem 

Vistulian; 1- strefa o przewadze jezior polodowcowych, 2- strefa dużych jezior termokrasowych na niżu 
europejskim, 3- strefa małych jezior termokrasowych, 4- zlodowacenie górskie (Alpy) w Vistulianie, 5- 
Polesie. 
 
 

- podstrefę północną (proksymalną) dużych jezior termokrasowych typu ałasów 

  pingo, w której znajduje się Polesie 

- podstrefę południową (dystalną) małych jezior termokrasowych typu pingo,  

  palsa. 

 Pierwsza podstrefa jest monomorfologiczna, obejmuje wyłącznie obszar niżu europejskiego, 

druga natomiast ma charakter polimorfologiczny i oprócz niżu obejmuje także pas wyżyn i starych 

gór. 

 W drugiej podstrefie znajduje się znane z literatury: zagłębienie po pingo w Pradolinie 

Głogowsko-Baruckiej (Nowaczyk 2000), zagłębienia termokrasowe na Wyżynie Lubelskiej w 

okolicy Łęcznej (Harasimiuk, Henkiel 1980) i w okolicy Pawłowa (Mojski 1968), jeziora w 

Kotlinie Sandomierskiej w okolicy Grodziska (Wojtanowicz 1997, Wójcik 1999) i zagłębienia w 

dolinie Wisłoki (Gębica 2004), jeziora w Karpatach w Dołach Jasielsko- Sanockich (Wójcik 1987). 

Jeziorkiem pingo jest J. �varcenberk w południowych Czechach (Pokorny, Jankovska 2000). 

Rozpoznanie obecności jezior w strefie peryglacjalnej Europy nie jest zakończone; jest ono, tak to 

oceniam, na wstępnym etapie. Oczywiście, w strefie tej występują także jeziora innej genezy; 

nadmorskie (mierzejowe), nadrzeczne, deflacyjne, krasowe (tych jakby najmniej) w górach karowe, 

wulkaniczne(?).  

 Największym skupiskiem jezior strefy peryglacjalnej ostatniego zlodowacenia Europy jest 

Polesie. Po raz pierwszy jeziora Polesia opisał J. Długosz (1415-1480) w swojej �Choroaphiae 

Reqni Poloniae�. O genezie tych jezior wypowiadano różne poglądy, przeważa hipoteza krasowej 

genezy, ale także dopuszcza się inne, jak glacjalna, rzeczna, tektoniczna. 

 Autor stoi na stanowisku termokrasowej genezy jezior Polesia (Wojtanowicz 1994). Jako 

pierwszy z koncepcją termokrasowej genezy jezior Polesia wystąpił L.N.Voznyatschuk (1973). 

Warto zacytować jego znamienne słowa; �Termokrasowe pochodzenie, a nie krasowe, wbrew 

szeroko rozpowszechnionemu poglądowi, mają prawie wszystkie jeziora Polesia białoruskiego, 



szczególnie te najbardziej głębokie� (Voznyatschuk 1973, s.67). Prawie wszystkie to znaczy 

większość. Można przyjąć, że obok termokrasowych mogą istnieć i inne jeziora, np. krasowe. 
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 Концепція карти термокарстових озер Європи зародилась багато років тому, коли 

автор працював над походженням озер Лещинсько-Влодавських на Люблінському Поліссі 
(Войтанович, 1994). Автор і тепер переконаний у термокарстовому походженні озер Полісся, 
зазначаючи, що перша гіпотеза термокарстового походження озер Полісся належала Л. 

Вознячуку (1973). Допускається також, що, окрім термокарстових озер Полісся, можуть 
існувати і озера іншого походження, наприклад карстового. 
 
 


