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Streszczenie
Celem opracowania jest analiza zmian środowiskowych obszaru pomiędzy jeziorem Go-
pło oraz Jeziorem Szarlejskim. Współcześnie przez ten obszar przepływa rzeka Noteć, 
która łączy obydwa jeziora. Wskazane akweny mogły być połączone i funkcjonować jako 
Wielkie Gopło. Podstawą rozpoznania geologicznego było 5 odwiertów wykonanych 
świdrem glebowym o maksymalnej głębokości 320 cm. Pozyskane z nich próbki osadów 
poddano analizom granulometrycznym oraz oznaczono zawartość materii organicznej 
i węglanu wapnia. Dla ośmiu próbek wiek określono radiowęglowo metodą AMS. W celu 
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rozpoznania dostępności osadniczej dna doliny wykonano analizę przestrzenną osadnic-
twa, wykorzystując 6 arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski. Wyniki badań pozwoliły 
na wydzielenie 3 faz rozwoju obszaru: jeziornej od początku holocenu do około 8340 B.P., 
torfowiskowej do co najmniej 4500 B.P. i ponownie jeziornej. Początek ostatniej fazy roz-
woju jeziora i jego późniejsza ewolucja nie zostały precyzyjnie wydatowane i wymagają 
dalszych badań. Dane archeologiczne wskazują na słabe wykorzystanie osadnicze ryn-
ny glacjalnej. Przez cały okres pradziejów osadnictwo koncentruje się na wysokościach 
80–85 m n.p.m., czyli w strefie krawędziowej rynny. Oznacza to, że teren był podmokły 
i niedostępny osadniczo. Prace melioracyjne i regulacyjne w zlewni Noteci oraz działania 
przemysłowe, zapoczątkowane w okresie XVIII–XX w., doprowadziły do obniżenia po-
ziomu wód podziemnych i osłabienia zasilania jeziora. W konsekwencji doszło do zaniku 
jeziora na badanym obszarze.

Słowa kluczowe: badania geologiczne, litologia, jezioro Gopło, rynna glacjalna, osad-
nictwo pradziejowe, średniowiecze, zasięg jeziora.

Abstract
The aim of the study is to analyze environmental changes in the area between Gopło and 
Szarlejskie Lakes. The Noteć River flows through this area, connecting both lakes. The 
lakes could have been connected and functioned as Wielkie Gopło. Geological reconnais-
sance was based on five boreholes drilled with a soil auger. The samples were subjected to 
granulometric analyses and the content of organic matter and calcium carbonate was de-
termined. Eight samples were radiocarbon-dated using the AMS method. Recognition of 
the valley bottom settlement was done through spatial analysis using six Archaeological 
Project Records sheets. The results of the research allowed separating three phases of the 
area development: lake, bog and lake again. The beginning of the last lake development 
phase and its evolution have not been precisely dated and require research. Archaeo-
logical data demonstrate the poor settlement use of the glacial trough. Throughout the 
prehistoric period, settlement was concentrated at an altitude of 80–85 m above sea level, 
in the edge zone of trough. This means that the area was marshy and inaccessible for set-
tlement. Drainage, regulation works in the Noteć river basin and industrial activities, led 
to the lowering of the groundwater level and weakened the lake’s recharge. Consequently, 
the lake disappeared from the studied area.

Keywords: geological drilling, lithology, Lake Gopło, glacial channel, prehistoric settle-
ment, Middle Ages, lake range.

WPROWADZENIE

Rynna jeziora Gopło jest szeroką i urozmaiconą formą rozciągającą się pomiędzy 
Pradoliną Warszawsko-Berlińską a Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką. Jej mak-
symalna szerokość dochodzi do 4 km. Można w niej wyróżnić liczne zagłębienia 
terenu, mniejsze rynny i odcinki pradolinne, a w najszerszym miejscu charakte-
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rystyczna jest dwudzielność formy rozciętej od południa półwyspem (Kaniecki, 
2011). Dla późniejszej ewolucji rynny goplańskiej znaczenie ma ukształtowanie 
głębszego podłoża geologicznego. W  powierzchni mezozoicznej zaznacza się 
struktura antyklinalna Gopła o rzędnej dochodzącej do 60 m n.p.m., na której 
brak osadów trzeciorzędowych usuniętych w wyniku procesów erozyjno-denu-
dacyjnych. Obok niej występuje dolina kopalna o  rzędnych około 50 m p.p.m, 
nawiązująca przebiegiem do rynny goplańskiej, świadcząca o  wcześniejszych, 
przedczwartorzędowych założeniach tej formy (Piekarska, 1982; Molewski, 1999, 
2012). Ukształtowanie geologiczne rynny Gopła, a szczególnie obecność wyraźnej 
struktury tektonicznej w podłożu, zaznacza się występowaniem ruchów neotek-
tonicznych, które odnotowywane są w rejonie Kruszwicy, a ich tempo określone 
jest na 0,5 mm/rok (Niewiarowski, 2000).

Główny etap ukształtowania się rynny Gopła datuje się na czas zlodowacenia 
Wisły, kiedy to uformowała się w  kopalnej dolinie rzecznej rynna subglacjal-
na i niższe poziomy wysoczyznowe (Kozarski, 1962; Molewski, 2012). Zarówno 
rynna, jak i przyległy układ mniejszych obniżeń włączone zostały do systemu 
odpływu wód subglacjalnych. Recesja ostatniego lądolodu w  wyniku degla-
cjacji arealnej, a  lokalnie frontalnej odsłoniła formy glacjalne, pozostawiając 
liczne bryły pogrzebanego lodu w  rynnach, szczególnie w  dużej rynnie go-
plańskiej. Proces wytapiania się brył lodowych rozpoczął się w  starszym dry-
asie i  trwał w allerödzie, pozostawiając w spągu powstałych zbiorników osady 
mineralne, a następnie gytie (Kozarski, 1962, 1981; Burchardt, 1996; Molewski, 
Noryśkiewicz, 2000; Molewski, 2012). Pojawienie się gytii wskazuje na zakończe-
nie procesu wytapiania lodu w allerödzie, co oznacza powstanie jeziora i zapo-
czątkowanie akumulacji osadów jeziornych. Okres początku holocenu uznawany 
jest za czas najwyższych poziomów wody w jeziorze, o czym świadczą terasy je-
ziorne o akumulacyjno- abrazyjnym charakterze uformowane na rzędnej około 
80 m n.p.m. (Niewiarowski, 2000).

W  kolejnych okresach holocenu poziom wody stopniowo się zmieniał, ale 
nigdy nie osiągnął ponownie stanu pierwotnego ze względów naturalnych i an-
tropogenicznych (Marszelewski, Skowron, 2011; Nowak i  in., 2019). O  zmia-
nie poziomu wody jeziora świadczy występowanie na gytiach pokładu torfów. 
Największe miąższości osadów torfowych zostały udokumentowane na półwy-
spie Potrzymiech rozdzielającym dwuczłonową rynnę Gopła. W strefie brzegowej 
półwyspu stwierdzono torf bazalny z  böllingu oraz gytie, których akumulacja 
trwała od allerödu co najmniej do okresu borealnego. Poziom jeziora w okresie 
borealnym określany jest jako niższy od współczesnego (Noryśkiewicz 1998). 
Równie znaczące zmiany w  zasięgu jeziora Gopło dotyczą jego północnej czę-
ści, którą współcześnie zajmuje dwukilometrowy odcinek Noteci łączący Gopło 
z Jeziorem Szarlejskim. Z informacji historycznych, jakie przekazał Jan Długosz 
(1961) w swoich kronikach z XV w., wynika, że zasięg jezior był znacznie większy, 
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a jezioro Gopło ciągnęło się od miejscowości Noteć (Noć) i obejmowało również 
Jezioro Szarlejskie. Gopło było więc o 12 km dłuższe, o 6 km w kierunku połu-
dniowym i 6 km w północnym (Kaniecki, 2011).

Największe zmiany w  sieci hydrograficznej badanego obszaru związane są 
z czasami historycznymi, kiedy dokonano licznych przekształceń hydrotechnicz-
nych, zwłaszcza pod koniec XVIII w. (Mastyński, Rogiński, 1964). Prace melio-
racyjne i regulacyjne w zlewni Noteci oraz działania przemysłowe, prowadzone 
w okresie XVIII–XX w., doprowadziły do obniżenia poziomu wód podziemnych 
i  osłabienia zasilania (Kaniecki, 1991; Dorożyński, Skowron, 2002; Górniak, 
Piekarski, 2002; Marszelewski, Skowron, 2011; Kaniecki, Ptak, 2016).

Z  przeglądu dotychczasowych badań wynika, że z  wyjątkiem rozpoznania 
powierzchniowego osadów dokonanego pod kątem wykonania mapy geologicz-
nej (Molewski, 1999, 2012), brakuje rozpoznania holoceńskich przemian środo-
wiskowych na obszarze pomiędzy współczesnym, północnym zasięgiem Gopła 
a Jeziorem Szarlejskim. Celem pracy stało się więc ustalenie okresu funkcjono-
wania jeziora na badanym obszarze na podstawie występowania osadów jezior-
nych, a  jednocześnie określenie daty jego zaniku i stopniowego przekształcenia 
badanego obszaru w tereny podmokłe, torfowiskowe. Dodatkowo dokonano ana-
lizy przestrzennej osadnictwa względem potencjalnego zasięgu terenu jeziorne-
go bądź torfowiskowego we fragmencie rynny goplańskiej od neolitu po czasy 
nowożytne, aby prześledzić dostępność osadniczą badanego obszaru. Wyniki 
badań odniesiono do danych historycznych, w szczególności przekazu Długosza 
o Wielkim Gople sięgającym po północne krańce Jeziora Szarlejskiego.

OBSZAR BADAŃ

Obszar badań zlokalizowany jest pomiędzy jeziorem Gopło i Jeziorem Szarlejskim, 
w rynnie glacjalnej, na północny wschód od miejscowości Kobylniki (ryc. 1A, C). 
Rynna Gopła położona jest na Pojezierzu Wielkopolskim i znajduje się na granicy 
trzech mezoregionów, tj. Równiny Inowrocławskiej, Pojezierza Kujawskiego oraz 
Pojezierza Żnińsko-Mogileńskiego (Solon i in. 2018) (ryc. 1A).

Dno rynny zajmuje grupa jezior, które kiedyś były większymi zbiornikami. Są 
to m.in. Jezioro Ślesińskie, następnie Gopło z Jeziorem Szarlejskim oraz leżące na 
północny zachód od nich Jezioro Pakoskie. Rynnę wykorzystuje również Noteć, 
przepływając przez te jeziora. W przypadku Gopła płynie ona przez wschodnią 
część dwuczłonowej rynny, gdzie nazywana jest Notecią Wschodnią (Kaniecki, 
2011). Z Gopła Noteć wypływa nieco poniżej Kruszwicy i płynie w kierunku pół-
nocnym przez południową część Jeziora Szarlejskiego, a  następnie w  kierunku 
północno-zachodnim do Pakości. W otoczeniu rynny występują osady czwarto-
rzędowe o miąższości od kilku do 50 m (Molewski, 2012). Rynna Gopła stanowi 
centralną część zlewni Noteci wciętą w  pagórkowatą wysoczyznę na głębokość 
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Objaśnienia: A – podział regionalny na tle mapy hipsometrycznej opracowanej na podstawie 

SRTM30: 1 – położenie obszaru wierceń; 2 – granice mezoregionów; 3 – wody stojące; 
4 – cieki wodne; B – na tle szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusze 439 i 400 (PIG 
Warszawa): 5 – namuły torfowe na glinach zwałowych; 6 – piaski i żwiry wodnolodowco-
we na glinach zwałowych; 7 – piaski i żwiry moren czołowych; 8 – piaski i żwiry wodnolo-
dowcowe; 9 – gliny zwałowe; 10 – jeziora; 11 – torfy na gytiach; 12 – piaski i żwiry stożków 
napływowych; 13 – piaski deluwialne; 14 – namuły den dolinnych na piaskach i żwirach 
wodnolodowcowych; 15 – piaski i mułki kemowe; 16 – piaski i mułki jeziorne; C – lokali-
zacja odwiertów geologicznych na tle ortofotomapy (https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/
usluga-przegladania-wms; dostęp: 14.05.2022); 17–21 – odwierty (por. tab. 1)

Źródło: opracowanie własne.

https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms
https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms
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kilkunastu metrów. Gopło jest jeziorem zasilanym przez siedemdziesiąt dwa cie-
ki, których liczba zależy od warunków pogodowych (Marszelewski, Skowron, 
2011; Juśkiewicz, 2014). Jego powierzchnia wynosi 2121,5 ha (Choiński, 2006). 
Linia brzegowa jest mocno urozmaicona licznymi zatokami, wyspami i półwy-
spami. Strefa brzegowa znajduje się na wysokości około 76–77 m n.p.m. Gopło 
jest drugim najdłuższym jeziorem Polski o rozciągłości południkowej 25 km – 
o średniej głębokości 3,6 m i maksymalnej 16,6 m. Natomiast Jezioro Szarlejskie, 
o powierzchni 66,9 ha, położone jest na wysokości 77,1 m n.p.m. Średnia głębo-
kość wynosi 2,1 m, a maksymalna 4,3 m (Choiński, 2006; Choiński, Ptak, 2019; 
Wrzesiński, Plewa, 2020).

Analiza danych geologicznych wskazuje, że na obszarze rynny glacjalnej po-
między jeziorem Gopło i Jeziorem Szarlejskim, na zachód od koryta Noteci, wy-
stępują na powierzchni piaski i mułki jeziorne, które stanowią szeroki na 500 m 
pas nieco rozszerzający się w kierunku północnym (ryc. 1B). Od strony zachod-
niej powierzchnia mułków i piasków jeziornych przykrywa osady fluwioglacjalne, 
co świadczy o jeszcze większym zasięgu osadów jeziornych. Na wschód od pasa 
osadów mineralnych występuje zwarty teren utworów organicznych, torfów. Pod 
nimi rozpoznano gytie wskazujące na dawny zbiornik jeziorny. Przez ten obszar 
przepływa obecnie Noteć, dzieląc go na dwie części: węższą po stronie zachodniej 
doliny i szerszą po stronie północno-wschodniej względem współczesnego kory-
ta, które wykazuje w badanym rejonie tendencje do meandrowania.

Współczesne koryto Noteci usytuowane jest na wysokości średnio 76,6 m 
n.p.m. Wysokości bezwzględne w obrębie równiny torfowej mieszczą się w prze-
działach 77,20–77,50 m n.p.m. Wyżej położona jest powierzchnia z mułków je-
ziornych. W  jej obrębie odnotowano rzędne 78,6–79,2 m n.p.m. Współcześnie 
obszary zbudowane z osadów mineralnych użytkowane są jako pola orne lub zaj-
mują je lasy.

W badaniach skupiono się na rozpoznaniu pasa osadów organicznych przy-
legających do koryta Noteci, które wskazują na lekkie nachylenie w  kierunku 
koryta. W zachodniej części obszaru wynoszą 78,2 m n.p.m., a bliżej rzeki 77,5 
m n.p.m. Wybór terenu podyktowany był dostępnością dla badań geologicznych 
oraz możliwością pozyskania materiału organicznego przydatnego dla ustaleń 
chronostratygraficznych.

METODY BADAŃ

W  celu analizy zmian środowiskowych obszaru pomiędzy jeziorem Gopło 
i Jeziorem Szarlejskim przeprowadzono badania terenowe. W terenie wykonano 
5 odwiertów po zachodniej stronie Noteci, na północ od jeziora Gopło, z tego 4 
w pasie osadów torfowiskowych, a ostatni, piąty, w mineralnych osadach jezior-
nych. Ze względu na udział w osadach materiału mineralnego wykonano je za 
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pomocą glebowego świdra okienkowego o średnicy puszki 10 cm i długości okna 
20 cm. Materiał był pobierany co 10 cm. Łącznie z pięciu odwiertów pozyskano 
sto sześć próbek (tab. 1, ryc. 1C).

Następnie przeprowadzono analizy laboratoryjne pobranych osadów. Polegały 
one na wykonaniu analiz litologicznych poprzez określenie składu granulome-
trycznego osadów metodą dyfrakcji laserowej, dodatkowo oznaczono zawartość 
materii organicznej i węglanu wapnia (CaCO3) metodą strat prażenia (ang. loss 
on ignition, LOI). Do analiz uziarnienia wykorzystano urządzenie Malvern-
Mastersizer 2000 z  przystawką wodną. Przed wykonaniem analiz granulome-
trycznych oczyszczono próby z  materii organicznej przy użyciu perhydrolu. 
Analizę strat prażenia przeprowadzono przy zastosowaniu metody, w  której 
wygrzewa się próbki osadów w piecu muflowym. Procentową zawartość materii 
organicznej uzyskano poprzez obliczenie różnicy wagowej suchej próbki w sto-
sunku do próbki wyprażonej w temperaturze 550°C w czasie 6 godzin, natomiast 
węglanu wapnia w temperaturze 950°C przez 2 godziny (Heiri i in., 2001). Udział 
materii mineralnej obliczono, odejmując od 100% zawartość procentową materii 
organicznej i węglanu wapnia.

Opracowanie statystyczne procentowego udziału grup litologicznych i para-
metrów uziarnienia wykonano przy użyciu makra Gradistat v 5.11 dla Microsoft 
Excel (Juśkiewicz 2006). Do obliczeń wskaźników rozkładu została wykorzystana 
metoda Folka i Warda (1951). Wizualizację wyników uzyskano w programie C2 
v 1.7.7 (Juggins, 2016).

Ponadto dla ośmiu wybranych próbek wykonano datowanie radiowęglowe 
metodą AMS (ang. Accelerator Mass Spectrometry) w Poznańskim Laboratorium 
Radiowęglowym. W dalszych badaniach wykorzystano tylko 6 dat, ponieważ po-

Tabela 1. Głębokość i współrzędne geograficzne wykonanych odwiertów geolo-
gicznych

Odwiert Głębokość (cm p.p.t.) Współrzędne geograficzne
K I 320 52°41'45,84"N

18°18'59,64"E
K II 160 52°41'45,60"N

18°18'58,86"E
K III 260 52°41'45,60"N

18°18'59,40"E
K IV 175 52°41'45,54"N

18°18'57,90"E
K V 120 52°41'44,04"N

18°18'56,82"E
Źródło: opracowanie własne.
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zostałe 2 charakteryzowały się inwersją wskazującą na zanieczyszczenie materia-
łem, który mógł pochodzić z erozji starszego podłoża.

Analizę przestrzenną osadnictwa pradziejowego wykonano w oparciu o dane 
pochodzące z  6 arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) uzyskanego 
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oddział w Bydgoszczy. 
Zawarte w nich informacje o położeniu stanowisk zdigitalizowano i stworzono 
bazę danych, na podstawie której dokonano analiz przestrzennych osadnictwa. 
W analizie pominięto osadnictwo paleolityczne, a także niektórych kultur neoli-
tu i epoki brązu, ponieważ liczba stanowisk archeologicznych z tych okresów na 
badanym obszarze była nieliczna i nie stanowiłaby reprezentatywnej statystycz-
nie próby. Położenie stanowisk archeologicznych z wybranych okresów pozyska-
ne z AZP pozwoliło utworzyć warstwy wektorowe w oprogramowaniu QGIS v 
3.24.1 (Szczepanek, 2017), które następnie nałożone zostały na numeryczny mo-
del wysokościowy o rozdzielczości 5×5 m pozyskany z zasobów GUGiK, z które-
go odczytano rzędne terenu. Uzyskane informacje o rozmieszczeniu osadnictwa 
względem rzędnych terenu zostały wykorzystane do sporządzenia wykresów pa-
skowego (ang. strip chart) i skrzypcowego (ang. violin chart) w programie Rstudio 
v 2022.02.1+461 (Rstudio, PBC) z zastosowaniem pakietu ggplot 2, obrazujących 
strukturę rozmieszczenia osadnictwa w relacji do cech hipsometrycznych terenu. 
Wykres paskowy jest jednowymiarowym wykresem rozrzutu stosowanym w celu 
wizualizacji zmienności jednej zmiennej. W celu lepszej wizualizacji wartości po-
wtarzających się i bliskich sobie posłużono się metodą „jitter”, która wprowadza 
zaburzenie losowe w osi poziomej (Biecek, 2014). Wykresy skrzypcowe są pochod-
nymi histogramów, jednak różnią się tym, że nie oddają prostego rozkładu tylko 
prezentują jądrowy estymator gęstości (ang. kernel density estimation), w którym 
każdy punkt na osi jest traktowany jako jądro rozkładu. W miejscach, gdzie wiele 
jąder występuje blisko siebie, estymator ma większe gęstości (szersze „skrzypce”) 
(Poniat, 2014).

WYNIKI BADAŃ

Osady pobrane w trakcie badań terenowych pod względem granulometrycznym 
odpowiadają frakcjom od piasków gruboziarnistych po frakcje ilaste występują-
ce w gytiach. Analiza uziarnienia osadów pierwszego profilu (KI) o miąższości 
320 cm pozwoliła na wyróżnienie pięciu litofacji (ryc. 2a). Od spągu do 250 cm 
wyróżniono litofację piaszczystą zdominowaną przez frakcje średnio- i drobno-
ziarniste. W stropie i spągu tej serii zaznacza się w strukturze uziarnienia więk-
szy udział piasków gruboziarnistych od 20–28%, analizując ich rozkład w profi-
lu pionowym. W środkowej części litofacji zaznacza się wzrost udziału mułków 
osiągający maksymalnie około 25%. Charakteryzowana litofacja jest praktycznie 
pozbawiona materii organicznej i  bezwęglanowa (<1%). Zarówno cechy litolo-
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Ryc. 2. Struktura uziarnienia, zawartość materii organicznej, węglanu wapnia 
oraz materii mineralnej w badanych profilach KI–KV

Objaśnienia: PG – piaski grube, PŚr – piaski średnie, PD – piaski drobne, MG – mułki grube, 
MŚr – mułki średnie, MD – mułki drobne, Ił – frakcja ilasta, LOI550 – materia organicz-
na, LOI950 – węglan wapnia, MM – materia mineralna. Opis litofacji w tekście

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych laboratoryjnych.
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giczne zaznaczające się znacznym udziałem piasków średnich, 98-procentowym 
udziałem materii mineralnej w litofacji, mogą wskazywać na osady fluwioglacjal-
ne wypełniające rynnę i występujące w jej otoczeniu (Kociszewska-Musiał, 1988). 
Słabe wysortowanie osadów wskazuje na niską siłę energetyczną wód płynących 
obniżeniem dolinnym malejącą ku stropowi serii. Drugą litofację można okre-
ślić jako piaszczysto-mułkową. Jest to seria w której dominują frakcje mułkowe. 
Cechy litologiczne tej serii mogą wskazywać na mułki jeziorne (Kociszewska-
Musiał, 1988). Z kolei w litofacji trzeciej (210–160 cm) wzrasta ku stropowi udział 
materii organicznej od 45–80% w górnej części tej serii. W opisie składników mi-
neralnych zaznacza się najniższy udział frakcji piaszczystej (<10%) i wysoki udział 
frakcji mułkowej na poziomie 72%. Jednak w relacji do udziału materii organicz-
nej udział substratu mineralnego w litofacji zmniejsza się od 50% w spągu do 15% 
w stropie tej serii. W spągu tej warstwy zaznacza się 4% udział węglanu wapnia. 
Ocena makroskopowa osadów oraz ich charakterystyka litologiczna wskazują na 
gytię detrytusową odkładającą się w zbiorniku jeziornym. Najbardziej miąższa 
jest litofacja czwarta – organiczna (160–30 cm), w której zawartość materii or-
ganicznej przekracza 80%, przy minimalnym udziale węglanu wapnia około 2% 
i zawartości frakcji mineralnych do 20%. Świadczy ona o funkcjonowaniu torfo-
wiska. W strukturze uziarnienia części mineralnych zaznacza się w opisywanej 
litofacji wzrost udziału piasku ku stropowi, co może być oznaką dostawy do tor-
fowiska grubszych frakcji mineralnych wraz z wodami powodziowymi. Początek 
serii torfowiskowej określono metodą AMS na 8340±50 B.P. (7531–7301 B.C.) na 
głębokości 160 cm (tab. 2), natomiast na poziomie zwiększonych dostaw materii 
mineralnej – piasków gruboziarnistych uzyskano datę 4500±35 B.P. (3357–3092 
B.C.) (na głębokości 60 cm). Ostatnia litofacja, piąta charakteryzuje się wzrostem 
udziału węglanu wapnia dochodzącym miejscami do 18%, zawartością materii 
organicznej około 30% i materii mineralnej (frakcji głównie mułkowej) docho-
dzącej do 60%. Może to świadczyć o ponownym pojawieniu się zbiornika i po-
wstawaniu osadów o cechach gytii.

Drugi profil (KII) o długości 160 cm położony jest na krawędzi strefy torfo-
wiskowej (ryc. 1b, c). Na podstawie zróżnicowania litologicznego oraz zawarto-
ści materii organicznej i węglanu wapnia wydzielono w nim trzy litofacje (ryc. 
2b). W  pierwszej (160–110 cm) dominują piaski drobnoziarniste i  średnioziar-
niste z kilkuprocentowym udziałem gruboziarnistych. W serii tej nie występu-
je materia organiczna, a  zawartość węglanu wapnia jest śladowa. Podobnie jak 
w profilu KI odpowiada ona serii fluwioglacjalnych osadów wypełniających ryn-
nę. Druga litofacja (110–80 cm) jest również mineralna, jednak relacja pomiędzy 
udziałem piasków i mułków zmienia się w jej obrębie. W spągu przeważają piaski 
(80% części mineralnych), natomiast w stropie dominują mułki i one stanowią 
80% frakcji osadów. W charakteryzowanej serii występują w śladowych ilościach 
frakcja ilasta i węglan wapnia. Opis tej serii może wskazywać na przejście w jej 
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spągowej części od serii fluwioglacjalnej do mułkowej sedymentacji jeziornej. 
Kolejna litofacja, trzecia (80–0 cm), zbudowana z torfu, wskazuje na sukcesywną 
akumulację biogeniczną i  przekształcenie obszaru w  torfowisko. Ma charakter 
organiczno-mineralny z niewielkim, ale nieco rosnącym ku stropowi udziałem 
węglanu wapnia. W samym stropie ponownie nieco wzrasta w niej udział materii 
mineralnej, wskazując być może na podnoszenie się poziomu wód na torfowisku. 
Początkowe warstwy organiczne w litofacji trzeciej wydatowano na 5590±35 B.P. 
(4461–4350 B.C.) (tab. 2).

Trzeci profil (KIII) o głębokości 260 cm zlokalizowany został pomiędzy pierw-
szym i drugim profilem, nieco bliżej jeziora Gopło. Charakteryzował się najwięk-
szym zróżnicowaniem litologicznym. Wyróżniono w  nim pięć litofacji (ryc. 2). 
W znacznym stopniu wykazują one zgodność z etapami rozwoju badanego ob-
szaru rozpoznanymi w profilu KI. Pierwsza litofacja (260–175 cm), piaszczysta, 
pozbawiona cząstek organicznych i węglanowych, odpowiada wodnolodowcowej 
genezie podłoża. Drugą litofację (175–140 cm) zidentyfikować można jako jezior-
ną gytię mułkowo-organiczną. Części organiczne zajmują maksymalnie 24% cał-
kowitego składu serii. Jej powstanie można datować od 9750±50 B.P. (9306–9129 
B.C.) do co najmniej 8710±50 B.P. (tab. 2). Kolejne dwie litofacje: trzecia (70–40 
cm) i czwarta budują osady torfowe o zawartości materii organicznej dochodzącej 
do 84%, około 1,5% składu obu serii stanowią węglany, pozostałe 15% stanowi 
materia mineralna. W  przypadku litofacji trzeciej na części mineralne składa-
ją się głównie mułki, natomiast w  litofacji czwartej przeważają piaski z dużym 
udziałem frakcji gruboziarnistej. Dla litofacji trzeciej w jej stropie uzyskano datę 
8300±35 B.P. (7866–7595 B.C.), co może sugerować postarzenie wyniku w porów-
naniu z pozycją stratygraficzną i datą z profilu KI (tab. 2). Można to wyjaśnić eroz-
ją starszego materiału i depozycją w torfowisku. Podobną prawidłowość zaobser-

Tabela 2. Datowania radiowęglowe metodą AMS próbek osadów wykonane w Po-
znańskim Laboratorium Radiowęglowym
Numer próbki Nr laboratorium Data B.P. Data B.C.

KI 50–60 Poz-143513 4500±35 3357–3092 (94,3%)
KI 150–160 Poz-143669 8340±50 7531–7301 (87,5%)
KI 200–210* Poz-143970 5030±40 3951–3709 (95,4%)
KII 70–80 Poz-143951 5590±35 4461–4350 (88,3%)
KII 85–90* Poz-143972 3855±35 2459–2270 (75,9%)
KIII 70–80 Poz-143950 8300±35 7481–7251 (84,5%)
KIII 150–160 Poz-143969 8710±50 7866–7595 (88,1%)
KIII 170–175 Poz-143971 9750±50 9306–9129 (91,4%)

*Wyniki datowania odrzucone ze względu na inwersję stratygraficzną.
Źródło: opracowanie własne.
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wowano w stropie litofacji trzeciej, torfowej, w profilu I. Może to być dowodem 
podniesienia poziomu wód w dolinie i dostawy większych frakcji mineralnych. 
Ostatnia litofacja, piąta (40–0 cm), wskazuje na fazę jeziorną i osady zbliżone do 
gytii o organiczno-mineralnym charakterze (Kociszewska-Musiał, 1988) w relacji 
48% materia organiczna i 47% materia mineralna (głównie mułki) oraz około 5% 
CaCO3.

Czwarty profil (KIV), o głębokości 175 cm, znajduje się nieco wyżej na krawę-
dzi pola ornego, na powierzchni zbudowanej z mułków jeziornych, wydzielono 
na nim trzy litofacje (ryc. 2). Seria pierwsza (175–100 cm) cechuje się prawie jed-
norodnym mineralnym składem piaszczystym z domieszką 1–2% węglanu wap-
nia. Tylko jedna próbka na głębokości 140 cm charakteryzuje się dużo większą 
domieszką mułków, wskazującą na okresową zmianę warunków transportu i se-
dymentacji. W próbce tej odnotowano też nieco więcej węglanu wapnia. Druga 
litofacja (100–50 cm) wyróżnia się mineralnym, mułkowym charakterem, mini-
malnym udziałem węglanu wapnia, a w jej stropie zaznacza się niewielki udział 
materii organicznej. Świadczy ona o  dużo większym zasięgu wód jeziornych. 
Ostatnia litofacja (50–0 cm) cechuje się także przewagą mułków (60–62% prób-
ki), znacznym udziałem materii organicznej (36–40%) i około 1–2-procentowym 
udziałem węglanu wapnia. Ze względu na położenie odwiertu na krawędzi pola 
ornego opisywaną litofację należy traktować w znacznej mierze jako antropoge-
niczną, wymieszaną warstwę orną.

Piąty profil (KV) położony jest najdalej od współczesnego koryta Noteci, na 
obszarze leśnym (ryc. 1c). Na podstawie zróżnicowania litologicznego wydzie-
lono w nim trzy litofacje: od spągu piaszczystą, piaszczysto-mułkową, mułkową 
(ryc. 2). Ze względu na mineralny charakter osadów osiągnięto głębokość tylko 
120 cm. Jedynie w  stropowej litofacji domieszki organiczne stanowią 10% osa-
du. Stratygraficznie odpowiada on fluwioglacjalnej i  mułkowej serii jeziornej. 
Natomiast w warstwie stropowej dodatkowo nakładają się na serię mułkową ce-
chy poziomu próchnicznego utworzonego pod pokrywą leśną.

ANALIZA PRZESTRZENNA OSADNICTWA ARCHEOLOGICZNEGO 
W REGIONIE NADGOPLAŃSKIM

Analiza przestrzenna osadnictwa pradziejowego i historycznego północnej części 
jeziora Gopło i  Jeziora Szarlejskiego została przeprowadzona w oparciu o dane 
pozyskane z Archeologicznego Zdjęcia Polski. Do analizy wykorzystano stano-
wiska archeologiczne kultur ceramiki wstęgowej rytej datowanej na lata 4200–
4000 B.C., kultury amfor kulistych (3000–2200 B.C.), pucharów lejkowatych 
(2700–2200 B.C.), łużyckiej (1700–400 B.C.), przeworskiej (250 B.C.–450 A.D.), 
z  okresów wczesnego (V–XIV w.) i  późnego średniowiecza (XIV–XVI w.) oraz 
nowożytnego (XVI–XIX w.) (Dzieduszycki, 1996).
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Ryc. 3. Rozmieszczenie osadnictwa w regionie nadgoplańskim na tle mapy hip-
sometrycznej

Objaśnienia: A – kultura ceramiki wstęgowej rytej; B – kultura amfor kulistych; C – kultura 
pucharów lejkowatych; D – kultura łużycka; E – kultura przeworska; F – wczesne średnio-
wiecze; G – późne średniowiecze; H – nowożytność

Źródło: opracowanie własne na podstawie Numerycznego Modelu terenu (NMT) i danych 
Archeologicznego Zdjęcia Polski.
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Wyniki analizy przestrzennej wskazują na osadnictwo skoncentrowane na 
wysokościach 80–85 m n.p.m. zarówno w pradziejach, jak i czasach historycznych 
(ryc. 3). Lokalizacja stanowisk odpowiada strefie krawędziowej rynny glacjal-
nej (ryc. 4), pozostawiając obszar niżej położony w większości niezamieszkany. 
Układ ten może sugerować, że w strefie dennej panowały warunki niesprzyjające 
osadnictwu, niezależnie od wahań poziomu wód. Spośród wszystkich analizo-
wanych okresów osadniczych w  czasie późnego średniowiecza i  nowożytności 
zauważyć można mniejszą liczebność stanowisk archeologicznych na obszarach 
poniżej 80 m n.p.m. względem pozostałych epok. W rynnach glacjalnych osad-
nictwo najczęściej wykorzystuje ostańce piaszczyste eksponowane ponad dno 
doliny, częściowo uniezależniając się od zmiennych warunków hydrologicznych. 
Na badanym odcinku dno doliny jest wyrównane i pozbawione tego typu miejsc.

Ryc. 4. Rzędne osadnictwa pradziejowego i historycznego na badanym terenie – 
diagramy paskowy i skrzypcowy

Objaśnienia: A – kultura ceramiki wstęgowej rytej; B – kultura amfor kulistych; C – kultura 
pucharów lejkowatych; D – kultura łużycka; E – kultura przeworska; F – wczesne średnio-
wiecze; G – późne średniowiecze; H – nowożytność

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Archeologicznego Zdjęcia Polski.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Badania geomorfologiczne prowadzone na Niżu Polski wskazują na znaczną 
rolę rynien glacjalnych w procesie formowania się polodowcowej sieci rzecznej, 
jak i kształtowania się mis jeziornych (Błaszkiewicz, 2005). Najważniejsze etapy 
ewolucji tych obszarów miały miejsce w okresie późnoglacjalnym i holoceńskim. 
Dla powstania jezior kluczowe znaczenie miała konserwacja brył martwego lodu 
w rynnach glacjalnych. Jednocześnie w obrębie głęboko wciętych form zachodzi-
ła akumulacja osadów sandrowych, które występują zarówno pod osadami je-
zior, jak i w strefach przykrawędziowych rynien (Niewiarowski, 1986; Nowaczyk, 
1994a, b; Błaszkiewicz, 2005). Jako wyznacznik roli brył pogrzebanego lodu 
w ewolucji zbiorników jeziornych wskazuje się obecność cienkiej warstewki torfu 
(o miąższości od kilku do 30 cm), nazywanego torfem bazalnym, który występuje 
w spągu osadów jeziornych, bezpośrednio na osadach mineralnych.

Jak wynika z badań geologicznych na obszarze nadgoplańskim, często w po-
zycji stratygraficznej pod gytiami występują torfy, które datowano na alleröd 
(Molewski, 1999, 2012; Molewski, Noryśkiewicz, 2000). Z  kolei na półwyspie 
Potrzymiech, zarówno data radiowęglowa (12010±240 B.P.), jak i wyniki analizy 
palinologicznej wskazały na akumulację torfów już w  böllingu (Noryśkiewicz, 
1998). Dopiero na warstwie torfów występują gytie i ponownie warstwa torfów, 
których wiek został określony jako holoceński. W odwiercie wykonanym na pół-
wyspie Potrzymiech (Noryśkiewicz, 1998) spąg torfów holoceńskich określono 
na 5360±110 B.P. Oznacza to, że do tego czasu miała miejsce akumulacja gytii 
(Molewski, Noryśkiewicz, 2000).

Jak wynika z przeprowadzonych badań, na obszarze rynny glacjalnej na pół-
noc od Gopła w rejonie Kobylnik w odwiertach (KI–KV) nie stwierdzono tor-
fów późnoglacjalnych. Bezpośrednio na osadach mineralnych podłoża występuje 
warstwa gytii detrytusowej, której akumulację na podstawie datowań radiowę-
glowych można wiązać z początkiem holocenu. Najstarsza uzyskana data dla gy-
tii wskazuje na 9750±50 B.P. (9306–9129 B.C.). Wszystkie rozpoznane w odwier-
tach gytie datowane są na okres holoceński. Datowania uzyskane w profilach KI 
i KIII sugerują zakończenie procesu akumulacji gytii na 8340±50 B.P. (7351–7301 
B.C.) i rozpoczęcie sedentacji torfów około 8300±35 B.P. (7866–7595 B.C.). W pro-
filu KII położonym w  strefie krawędziowej współczesnej powierzchni torfowej 
nie zarejestrowano warstwy gytii, gdyż na warstwie osadów mineralnych od razu 
występują torfy. Może to oznaczać, że jezioro funkcjonujące na obszarze pomię-
dzy jeziorem Gopło a Jeziorem Szarlejskim miało nieco inny zasięg szczególnie na 
początku holocenu i nie dochodziło do strefy krawędziowej późniejszego obszaru 
podmokłego, torfowiska. Daty z warstwy torfowiskowej wskazują, że sedentacja 
torfów zaczęła się w tym miejscu w okresie atlantyckim 5590±35 B.P. (4461–4350 
B.C.).
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W  stropowych warstwach profili KII i  KIII odnotowano osady rozpoznane 
jako gytie, co może wskazywać na ponowną sedymentację jeziorną po etapie tor-
fowiskowym w badanym rejonie. Brak datowań uniemożliwia jednak precyzyjne 
określenie początku i końca tego procesu. Kolejny etap rozwoju badanego obszaru 
łączy się prawdopodobnie ze znacznym obniżeniem poziomu wód w rynnie go-
plańskiej, co można powiązać już z czynnikiem antropogenicznym i intensywnie 
przeprowadzanymi pracami odwodnieniowymi w czasach historycznych (ryc. 5).

Ryc. 5. Fazy ewolucji jeziorno-torfowiskowej obszaru pomiędzy jeziorem Gopło 
i Jeziorem Szarlejskim na tle podziału holocenu i chronologii archeologicznej

Objaśnienia: 1 – faza jeziorna; 2 – faza torfowiskowa; 3 – prawdopodobna faza jeziorna (brak 
datowań radiowęglowych uniemożliwia jednoznaczną interpretację)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Walanus i Nalepka (2005).
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Wpływ osadnictwa na badanym terenie zaznacza się w większym stopniu już 
od okresu neolitu. Pierwsze ślady działalności człowieka widoczne są w diagra-
mach pyłkowych jeszcze w starszej części okresu atlantyckiego. Wskazuje na to 
obecność węgielków drzewnych wynikająca z  odlesienia niewielkich obszarów 
metodą wypaleniskową. Z kolei pojawienie się Plantago lanceolata i innych skład-
ników żyznych łąk wskazuje na udział hodowli. Jednak należy zaznaczyć, że za-
kres tych przekształceń był niewielki i ograniczał się do terenów w pobliżu obo-
zowisk (Jankowska, 1980).

Znacznie intensywniejsze przekształcenia roślinności miały miejsce wokół 
Gopła w młodszej części okresu atlantyckiego. Dochodzi wtedy do spadku udzia-
łu drzew i  wzrostu procentowego udziału roślin zielnych (Artemisia, Rumex, 
Plantago lanceolata) oraz pojawienia się pyłku zbóż Secale cereale, Triticum. 
Osłabienie wskaźników upraw, udziału roślin zielnych wynika ze zmian kul-
turowych, jakie zachodziły w neolicie na obszarze Kujaw, od kultur cyklu nad-
dunajskiego poprzez kulturę pucharów lejkowatych i  kulturę amfor kulistych 
(Jankowska, 1980).

Po okresie neolitu w diagramie palinologicznym z jeziora Gopło zaznacza się 
w połowie okresu subborealnego faza antropogeniczna związana z kulturą łużyc-
ką. W okresie tym wokół Gopła dochodzi do zauważalnych przekształceń szaty 
roślinnej. Niszczono zbiorowiska dębu i grabu, zajmując odlesione siedliska pod 
hodowlę i uprawę. Zwiększa się znacznie udział i zróżnicowanie roślin zielnych. 
Pojawiają się nowe gatunki synantropijne i łąkowe. W okresie użytkowania terenu 
przez kulturę łużycką obserwuje się także spadki i ponowne wzrosty krzywych 
wskaźnikowych działalności człowieka. Trzecia faza osadnicza przypada na schy-
łek okresu subborealnego i  związana jest ze schyłkową kulturą łużycką rozwi-
jającą się w okresie halsztackim. Był to krótki i intensywny okres przekształceń 
środowiska przyrodniczego. Ludność tej fazy również przyczyniła się do dalszego 
wylesienia terenu, jednak w przeciwieństwie do wcześniejszej fazy koncentrowa-
ła się tylko na najżyźniejszych obszarach, pozostawiając mniej żyzne siedliska 
borów mieszanych. Takie selektywne podejście wynikało z  rozwoju rolnictwa, 
które umożliwiło uzyskanie większych plonów z mniejszej powierzchni gruntów 
(Jankowska, 1980).

Granica pomiędzy okresem subborealnym a  subatlantyckim też jest zatarta 
przez działalność człowieka, jednak przyjmuje się, że początek okresu subatlan-
tyckiego przypada na kulminację udziału pyłku buka i grabu, który pokrywa się 
z  ogólnym wzrostem pyłków drzew wynikającym ze spadku osadnictwa trze-
ciej fazy osadniczej. Za przyczynę zaniku osadnictwa uznaje się transgresję wód 
Gopła (Jankowska, 1980).

Początkowy rozwój roślinności leśnej w okresie subatlantyckim zostaje zatrzy-
many przez czwartą fazę osadniczą, która rozpoczyna się w  okresie lateńskim 
i trwa do dziś. W tym czasie dochodzi do najwyraźniejszego do tej pory wzro-
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stu udziału sporomorf roślin synantropijnych i zbóż. Podczas tej fazy roślinność 
zielna osiąga swoje maksimum, co wiąże się z prawie całkowitym wylesieniem 
terenu, na którym dominują uprawy pszenicy i żyta, a od połowy tej fazy osad-
niczej, która przypada na okresy wpływów rzymskich i wczesnego średniowie-
cza, rozwija się uprawa gryki. W tym okresie wzrasta również procentowy udział 
roślinności łąkowej, co może wynikać ze wzrostu hodowli zwierząt. Wylesienie 
regionu nadgoplańskiego w okresie średniowiecza było na tyle duże, że dopro-
wadziło do całkowitego zniszczenia naturalnych zbiorowisk leśnych (Jankowska, 
1980; Dzieduszycki, Kupczyk, 1993). Proces ten potwierdzają również źródła hi-
storyczne i prace archeologiczne, wedle których do budowy grodu w Kruszwicy 
wymagane było sprowadzenie drewna za pomocą łodzi z obszarów na południo-
wym brzegu Gopła (Danielewski, 2011).

W najmłodszych osadach jeziora Gopło w analizie palinologicznej zauważalne 
jest krótkotrwałe załamanie działalności człowieka, związane z transgresją wód 
jeziora i zalaniem najniżej położonych pastwisk i pól uprawnych, na których miej-
scu odnowiły się siedliska łęgowe, a nieco wyżej położone obszary zajęła brzoza 
(Jankowska, 1980). Ten etap przemian osadnictwa może przypadać na okres póź-
nego średniowiecza, kiedy to poziom wód Gopła miał osiągnąć swoje maksimum 
(Jankowski, 1977).

Mapy zasiedlenia regionu nadgoplańskiego (ryc. 7) pokazują, że pomimo inten-
sywnego wykorzystania osadniczego obszar pomiędzy jeziorem Gopło i Jeziorem 
Szarlejskim stanowił pustkę osadniczą, co oznacza, że w różnych okresach pra-
dziejów i średniowiecza był wyłączony z użytkowania, gdyż znajdowało się tam 
jezioro lub torfowisko, które całkowicie uniemożliwiało użytkowanie tego terenu. 
Na podstawie zgromadzonych danych AZP i wykonanych map rozmieszczenia 
osadnictwa oraz analiz statystycznych można wskazać pewne przesunięcie ku 
wyżej położonym terenom w okresie późnego średniowiecza, co zgodne jest z da-
nymi z literatury i opisywane jako skutek wilgotnych zmian klimatu (Stupnicka 
i in., 2006; Hildebrandt-Radke, 2013). W okresie nowożytnym rozpoczęte zostały 
prace melioracyjne, w wyniku których doszło do poprawienia użyteczności wcze-
śniej podmokłych obszarów i ponownego pojawienia się śladów działalności czło-
wieka w ich obrębie (Kaniecki, 2011).

W literaturze z zakresu archeologii osadnictwa rozpatrywany jest problem pre-
ferencji osadniczych względem cech hydrogeomorfologicznych terenu uwzględnia-
jących rozległe podmokłe pradoliny i rynny glacjalne (Hildebrandt-Radke, 2013, 
2016). Badania wskazują na unikanie tych obszarów w różnych okresach pradzie-
jów oraz średniowieczu. Wyraźnie preferowane są strefy krawędziowe wymienio-
nych form. Nieco inaczej problem ten przedstawia się w dolinach rzecznych, gdzie 
zróżnicowanie morfometryczne jest większe i okresy bardziej podmokłe zaznacza-
ją się osadnictwem położonym na terasach ponad równiną zalewową (Stupnicka 
i  in., 2006; Kurnatowski, 2008). Dopiero w sytuacjach ekstremalnie nasilających 
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się powodzi dochodzi do opuszczania dolin rzecznych. Analizując wyniki badań 
archeologicznych, należy brać także pod uwagę ograniczenia wynikające z metody 
badań powierzchniowych. W przypadku badanego obszaru wymienić można dwa 
czynniki utrudniające identyfikację pozostałości archeologicznych: gęstą pokrywę 
trawiastą występującą w rynnie oraz akumulację w holocenie osadów jeziornych 
lub torfowiskowych, które mogły przykryć ślady osadnictwa.

WNIOSKI

Obszar położony w rynnie goplańskiej pomiędzy Jeziorem Szarlejskim a jeziorem 
Gopło podlegał znacznym zmianom środowiskowym. W  podłożu i  otoczeniu 
rynny występują osady fluwioglacjalne, na nich zdeponowane są osady jeziorne 
i torfowiskowe. W ewolucji środowiskowej badanego odcinka rynny goplańskiej 
wyróżniono trzy fazy:

Faza jeziorna – początek sedymentacji jeziornej określono na około 9750 B.P. 
(9306–9129 B.C.), a jej koniec na około 8300 B.P. (7481–7251 B.C.), co odpowiada 
przedziałowi czasowemu ustalonemu na podstawie badań geologicznych i palino-
logicznych przeprowadzonych na półwyspie Potrzymiech na jeziorze Gopło. Pod 
względem sedymentologicznym charakteryzuje go gytia detrytusowa o stosun-
kowo niskiej zawartości węglanu wapnia. Nie stwierdzono warstwy torfów bazal-
nych, od której w wielu rynnach glacjalnych zaczyna się sedymentacja jeziorna.

Faza torfowiskowa – była kolejnym etapem rozwoju tego obszaru, jej koniec 
datowano na około 4500 B.P. (3357–3092 B.C.). Zawartość materii organicznej 
w osadach torfowiskowych dochodzi do 85%.

Faza jeziorna – trzecim etapem rozwoju tego obszaru było ponowne jego prze-
kształcenie w zbiornik, którego zanik prawdopodobnie można wiązać z przepro-
wadzeniem na szeroką skalę melioracji od XVII w., co musiało skutkować znacz-
nym obniżeniem poziomu wód w rynnie.

Na jeziorno-torfowiskowy charakter obszaru pomiędzy Jeziorem Szarlejskim 
a jeziorem Gopłem wskazuje brak śladów osadniczych w obrębie rynny jeziornej. 
Przez cały okres pradziejów i czasów historycznych osadnictwo skupia się w stre-
fie krawędziowej rynny na wysokościach 80–85 m n.p.m. Widoczne są niewielkie 
przesunięcia osadnictwa na obszary położone niżej (75–80 m n.p.m.) w okresie 
wczesnego średniowiecza i kultury łużyckiej, co może być wskaźnikiem poprawy 
warunków hydrologicznych w rynnie. Z kolei przesunięcia na tereny nieco wyżej 
położone odnotowano w okresie późnego średniowiecza i nowożytności.

Ze względu na ograniczony zasięg przestrzenny przeprowadzonych badań, 
należy je traktować jako wstępne rozpoznanie problemu. Dla pełniejszej rekon-
strukcji paleośrodowiskowej obszaru wskazane byłoby wykonanie większej liczby 
odwiertów geologicznych, szczególnie po wschodniej stronie Noteci oraz posze-
rzenie zakresu datowań radiowęglowych osadów.



294 Arkadiusz Słowiński, Mateusz Robaczewski, Milena Zięba

Źródła finansowania

Środki na sfinansowanie badań pochodziły z  IV edycji konkursu Study@rese-
arch zorganizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” (ID-UB) nr wniosku 014/34/UAM/0072. Projekt naukowy zrealizo-
wany został pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Iwony Hildebrandt-Radke.

LITERATURA
Błaszkiewicz M. (2005). Późnoglacjalna i  wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jezior-

nych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza). Warszawa: Wydawnictwo 
IGiPZ PAN.

Biecek P. (2014). Przewodnik po pakiecie R. Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS.
Burchardt L. (1996). Hydrobiologiczne prognozy przyszłości jezior Gopło i Lednica. Stu-

dia Lednickie, 4: 89–102.
Choiński A. (2006). Katalog jezior polskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Choiński A., Ptak M. (2019). Morfometria jezior. W: A. Choiński (red.), Wody Wielkopol-

ski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 235–246. DOI: https://doi.org/10.14746/
amup.9788323236627.

Danielewski M. (2011). Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służeb-
ne związane z książęcym regale wodnym. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodar-
czych, 71: 33–53. DOI: https://doi.org/10.12775/RDSG.2011.02.

Długosz J. (1961). Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga I. Warsza-
wa: PWN.

Dorożyński R., Skowron R. (2002). Changes of the basin of Lake Gopło caused by melio-
ration work in the 18th and 19th centuries. Limnological Review, 2: 93–102.

Dzieduszycki W. (1996). Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” – jego za-
soby archeologiczne i strategia ich ochrony. Studia Lednickie, 4: 23–28.

Dzieduszycki W., Kupczyk M. (1993). Gopło. Przyroda i człowiek. Poznań: Wydawnictwo 
IAE PAN.

Folk R.L., Ward W.C. (1957). Brazos River bar [Texas]; a study in the significance of gra-
in size parameters. Journal of Sedimentary Research, 27(1): 3–26. DOI: https://doi.or-
g/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D.

Górniak A., Piekarski K. (2002). Seasonal and Multiannual Changes of Water Levels in 
Lakes of Northeastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 11(4): 349–
354.

Heiri O., Lotter A.F., Lemcke G. (2001). Loss on ignition as a method for estimating orga-
nic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results. 
Journal of Paleolimnology, 25: 101–110. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008119611481.

Hildebrandt-Radke I. (2013). Pradziejowa i wczesnohistoryczna antropopresja i jej zapis 
w środowisku przyrodniczym na przykładzie regionu środkowej Obry (Wielkopolska). 
Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Hildebrandt-Radke I. (2016). Analiza przestrzenna środowiskowych uwarunkowań lo-
kalizacji osadnictwa w regionie Wojnowa z wykorzystaniem GIS. W: M. Kobusiewicz 
(red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy. Warszawa: PAN, s. 75–98.

https://doi.org/10.14746/amup.9788323236627
https://doi.org/10.14746/amup.9788323236627
https://doi.org/10.12775/RDSG.2011.02
https://doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D
https://doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D
https://doi.org/10.1023/A:1008119611481


Analiza holoceńskich zmian środowiskowych w rynnie glacjalnej pomiędzy jeziorem Gopło...  295

Jankowska B. (1980). Szata roślinna Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ 
osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych. Przegląd Archeologicz-
ny, 27: 5–41.

Jankowski A.T. (1977). Niektóre zagadnienia hydrograficzne Nadgoplańskiego Parku Ty-
siąclecia w świetle analizy zdjęć lotniczych i kartowania terenowego. Fotointerpreta-
cja w Geografii, 2(12): 26–38.

Juggins S. (2016). C2 Version 17.75: software for ecological and palaeoecological data analy-
sis and visualisation.

Juśkiewicz W. (2006). Gradistat 5.11 beta, oprogramowanie komputerowe. Pakiet analiz 
statystycznych i  graficznej prezentacji rozkładu uziarnienia nieskonsolidowanych 
osadów mechanicznego rozdziału na sitach oraz automatycznego pomiaru analiza-
torem laserowym.

Juśkiewicz W. (2014). Próba modelowania prędkości przepływu wody oraz rozprzestrze-
niania się zanieczyszczeń w jeziorze Gopło. Landform Analysis, 25: 21–27. DOI: ht-
tps://doi.org/10.12657/landfana.025.003.

Kaniecki A. (1991). Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 
lat i zmiany stosunków wodnych. W: A. Kosturkiewicz (red.), Ochrona i racjonalne 
wykorzystanie zasobów wodnych na obszarach rolniczych w regionie Wielkopolski. Po-
znań: PAN, s. 73–80.

Kaniecki A. (2011). Przemiany stosunków wodnych w dolinie górnej Noteci do połowy 
XIX wieku związane z antropopresją. Badania Fizjograficzne, Geografia Fizyczna, 62: 
41–58. DOI: https://doi.org/10.2478/v10116-011-0004-x.

Kaniecki A., Ptak M. (2016). Zmiany koryta Noteci w jej środkowym odcinku. Badania Fi-
zjograficzne, Geografia Fizyczna, 67: 69–76. DOI: https://doi.org/10.14746/bfg.2016.7.6.

Kociszewka-Musiał G. (1988). Surowce mineralne czwartorzędu. Warszawa: Wydawnic-
two Geologiczne.

Kozarski S. (1962). Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieź-
nieńskiej a  kształtowanie się Pradoliny Noteci–Warty. Prace Komisji Geograficzno-
-Geologicznej, 2(3): 1–153.

Kozarski S. (1981). Stratygrafia i chronologia Vistulianu Niziny Wielkopolskiej. Warszawa, 
Poznań: PWN.

Kurnatowski S. (2008). Jak powstała Wielkopolska? W: M. Kobusiewicz (red.), Pradzieje 
Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza. Poznań: Instytut Archeologii i Et-
nologii PAN, Oddział w Poznaniu, s. 49–92.

Mangerud J., Andersen S.T., Berglund B.E., Donner J. (1974). Quaternary stratigraphy 
of Norden, a  proposal for terminology and classification. Boreas, 3: 109–126. DOI: 
https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x.

Marszelewski W., Skowron R. (2011). Związki między odwodnieniem odkrywki Tomi-
sławice a  wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło. Roczniki 
Gleboznawcze, 62(2): 273–282.

Mastyński Z., Rogiński S. (1964). Studium historyczno-hydrologiczne jeziora Gopło. Byd-
goszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Molewski P. (1999). Rynna Gopła – problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych 
podczas zlodowacenia vistuliańskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

https://doi.org/10.12657/landfana.025.003
https://doi.org/10.12657/landfana.025.003
https://doi.org/10.2478/v10116-011-0004-x
https://doi.org/10.14746/bfg.2016.7.6
https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x


296 Arkadiusz Słowiński, Mateusz Robaczewski, Milena Zięba

Molewski P. (1999). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Piotrków Ku-
jawski (439). Warszawa: PIG-PIB.

Molewski P. (2012). Objaśnienie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz 
Piotrków Kujawski (439). Warszawa: PIG-PIG.

Molewski P., Noryśkiewicz B. (2000). Nowe dane dotyczące zmian środowiska natural-
nego obszaru nadgoplańskiego w późnym vistulianie i holocenie. W: P. Molewski, W. 
Wysota (red.), Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski 
północnej. Przewodnik wycieczek terenowych. V Zjazd Geomorfologów Polskich. To-
ruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 194–202.

Niewarowski W. (1986). The phases of transformation of subglacial channels into river 
valleys: a case study of the Lower Vistula region. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 
Geografia, 21: 61–72.

Niewiarowski W. (2000). Uwagi o wahaniach poziomu wody w jeziorze Gopło. W: P. Mo-
lewski, W. Wysota (red.), Dawne i  współczesne systemy morfogenetyczne środkowej 
części Polski północnej. Przewodnik wycieczek terenowych. V Zjazd Geomorfologów 
Polskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 189–193.

Noryśkiewicz B. (1998). Analiza palinologiczna osadów torfowiska Potrzymiech dla Szcze-
gółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Piotrków Kujawski (439). Warsza-
wa: PIG-BIP.

Nowaczyk B. (1994a). Wiek jezior i problemy zaniku brył martwego lodu na przykładzie 
sandru Brdy w okolicy Charzykowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 
27: 97–110.

Nowaczyk B. (1994b). Geomorfologia okolic Chojnic. W: B. Nowaczyk (red.), Geomor-
fologia i osady strefy litoralnej jezior. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu UAM, s. 
25–31.

Nowak B., Nadolna A., Kowalewski G. (2019). Przemiany hydrograficzne Jeziora Powidz-
kiego i jego okolic. W: B. Nowak (red.), Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś. Warszawa: 
IMiGW-PIB, s. 21–29.

Piekarska E. (1982). Tektoniczne założenia jeziora Gopło. Przegląd Geologiczny, 30(8): 
410–413.

Poniat R. (2014). O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demo-
graficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot 2. Przeszłość Demo-
graficzna Polski, 34: 113–120.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling M., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wój-
cik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., 
Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., My-
ga-Piątek U., Nita J., Papińska E, Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. (2018). 
Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boun-
daries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2): 143–170. 
DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0115.

Starkel L. (red.) (1991). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: PWN.
Stupnicka E., Baranowski T., Bender W. (2006). Wpływ czynników klimatycznych na 

procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wcze-
snym średniowieczu. Archeologia Polski, 51(1–2): 93–120.

https://doi.org/10.7163/GPol.0115


Analiza holoceńskich zmian środowiskowych w rynnie glacjalnej pomiędzy jeziorem Gopło...  297

Szczepanek R. (2017). Systemy informacji przestrzennej z QGIS: podręcznik akademicki. 
Cz. 1 i 2. Kraków: Wydawnictwo PK.

Walanus A., Nalepka D. (2005). Wiek rzeczywisty granic chronozon wyznaczonych w la-
tach radiowęglowych. Botanical Guidebooks, 28: 313–321.

Wrzesiński D., Plewa K. (2020). Detekcja wzorców zmian w szeregach czasowych stanów 
wody jeziora Gopło w latach 1887–2015. W: D. Wrzesiński, R. Graf, A. Perz, K. Plewa 
(red.). Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kie-
runki badań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 193–209.

Źródła internetowe
Earth Data Search (https://search.earthdata.nasa.gov/search; dostęp: 26.08.2021).
Geoportal (https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms; dostęp: 

27.01.2022).
CBDG GIS (https://gis.pgi.gov.pl/; dostęp: 27.01.2022).

https://search.earthdata.nasa.gov/search
https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms
https://gis.pgi.gov.pl/

