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Treœæ: Analizie malakologicznej poddano skorupki œlimaków i ma³¿y wystêpuj¹ce w gytiach wapiennych i kredach jeziornych wype³niaj¹cych torfowisko Gajlik na Pojezierzu Sejneñskim. W szeœciu
analizowanych próbkach stwierdzono wystêpowanie 13 gatunków miêczaków wodnych. Obserwowane zmiany sk³adu i struktury zespo³u miêczaków uzupe³nione wynikami analiz palinologicznych
i radiometrycznych pozwoli³y na rekonstrukcjê ewolucji torfowiska Gajlik w okresie póŸnego glacja³u i dolnego holocenu. Skorupki miêczaków wystêpowa³y wy³¹cznie w osadach zwi¹zanych z cieplejszymi okresami (interfaza alleröd oraz preborealna i borealna faza holocenu). Nie pojawia³y siê one
natomiast w osadach zimnych okresów póŸnego glacja³u.
S³owa kluczowe: malakofauna, kreda jeziorna, gytia wapienna, torf, póŸny glacja³, wczesny holocen,
Pojezierze Sejneñskie, pó³nocno-wschodnia Polska
Abstract: Malacological analysis was conducted on snails and bivalve shells present in calcareous
gytia and lacustrine chalk of the Gajlik mire in the Sejny Lake District. Thirteen species of water
molluscs were identified within six analyzed samples. Changes observed in the structure and composition of molluscs, supplemented by palynological data, and the results of radiocarbon datings
allowed for the reconstruction of the mire’s evolution during Late Glacial and Early Holocene period.
Molluscs’ shells occurred solely in sediments associated with warmer periods (interphase Alleröd and
Preboreal-Boreal phases of Holocene). Additionally, they were not present in sediments associated
with cold Late Glacial periods.
Key words: malacofauna, calcareous gyttia, lacustrine chalk, peat, Late Glacial, Early Holocene,
Sejny Lake District, North-Eastern Poland
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WSTÊP
Wêglanowe osady jeziorne reprezentowane przez kredy jeziorne i gytie wapienne by³y
opisywane w bardzo licznych stanowiskach w pó³nocnej Polsce. Stanowi¹ one wype³nienie
licznych paleojezior tworz¹cych siê na wielk¹ skalê w czasie deglacjacji ostatniego zlodowacenia. Powstanie takich zbiorników wodnych wi¹za³o siê najczêœciej z wytapianiem bry³
martwego lodu uwiêzionych w obrêbie ró¿nych genetycznie osadów glacjalnych. Powsta³e
w ten sposób bezodp³ywowe zag³êbienia o ró¿nej wielkoœci, g³êbokoœci i kszta³cie sta³y siê
zbiornikami s³odkich wód stoj¹cych. W ci¹gu póŸnego glacja³u i holocenu przesz³y one
skomplikowan¹ ewolucjê. Czêœæ z nich przekszta³ci³a siê w trwa³e jeziora, podczas gdy
inne zosta³y wype³nione przez osady mineralne, fitogeniczne lub wêglanowe. Przebieg formowania, wype³niania i zaniku takich basenów by³ rekonstruowany i opisywany ju¿ na
prze³omie XIX i XX wieku. Obecnie literatura tego przedmiotu jest bardzo bogata, a liczba
opisanych stanowisk tylko z pó³nocnej Polski dochodzi do kilkuset. Kredy jeziorne i gytie
wapienne wystêpuj¹ nie tylko w obrêbie ca³kowicie ju¿ wype³nionych paleojezior, ale
czêsto tak¿e na brzegach wspó³czesnych zbiorników, gdzie wyznaczaj¹ ich dawny, wiêkszy
zasiêg. Ogromna wiêkszoœæ stanowisk wêglanowych osadów jeziornych wi¹¿e siê wiekowo ze schy³kow¹ faz¹ glacja³u Wis³y oraz z okresem dolnego i œrodkowego holocenu.
Znacznie mniej pospolite s¹ podobne osady i formy zwi¹zane ze starszymi okresami interglacjalnymi, g³ównie z interglacja³ami: eemskim, zbójna i mazowieckim. Wewnêtrzna struktura oraz wzajemne relacje wertykalne i lateralne osadów wype³niaj¹cych paleojeziora s¹
zazwyczaj bardzo skomplikowane i wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ, nawet w obrêbie pojedynczego zbiornika. Zró¿nicowana jest tak¿e mi¹¿szoœæ sekwencji osadowych wype³niaj¹cych
paleojeziora, która mo¿e siê wahaæ od metra do nawet kilkunastu metrów.
Kredy jeziorne i gytie wapienne stwarzaj¹ bardzo dogodne warunki dla zachowania
w stanie subfosylnym szcz¹tków fauny, g³ównie skorupek œlimaków i ma³¿y. Kreda jeziorna
jest osadem o znacznej zawartoœci wêglanu wapnia, przekraczaj¹cej 80%. Wytr¹canie
CaCO3 zachodzi najintensywniej w zbiornikach o bujnej wegetacji roœlinnej, co wi¹¿e siê bezpoœrednio z pobieraniem przez roœliny dwutlenku wêgla w procesie fotosyntezy. Niektóre
odmiany zawieraj¹ gruze³ki wapienne, inkrustowane wêglanami plechy glonów (g³ównie
Characea), a niekiedy tak¿e oolity lub struktury o typie stromatolitów (Rutkowski et al.
2002, 2009). Gytie wapienne to osady jeziorne o zawartoœci wêglanu wapnia miêdzy 50%
a 80% i znacznymi domieszkami substancji mineralnej lub/i organicznej. Ze wzglêdu na
du¿e zró¿nicowanie litologiczne wyró¿niæ mo¿na wiele typów tych osadów (Markowski
1980, Nowaczyk & Tobolski 1980, Rzepecki 1983 i inni).
Subfosylne zespo³y œlimaków i ma³¿y pospolicie wystêpuj¹ce w wêglanowych osadach jeziornych zwi¹zanych z póŸnym glacja³em i holocenem w pó³nocnej Polsce by³y
przedmiotem badañ prowadzonych ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku przez geologów niemieckich (Keilhack 1888, Menzel 1911 i inni). Wielki postêp w tych badaniach zaznacza
siê jednak dopiero od drugiej po³owy wieku XX, g³ównie dziêki pracom kartograficznym
i z³o¿owym. Dotychczas na obszarze pó³nocnej Polski zlokalizowano i skatalogowano kilkanaœcie tysiêcy stanowisk kred jeziornych i gytii wapiennych. Niestety, tylko nieliczne doczeka³y siê szczegó³owych analiz malakologicznych.
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OBSZAR BADAÑ – BUDOWA GEOLOGICZNA, RZEBA
Analiza malakologiczna zosta³a przeprowadzona na podstawie materia³ów uzyskanych
z p³ytkich wierceñ wykonanych w obrêbie torfowiska rozwiniêtego na brzegu jeziora Gajlik. Torfowisko to jest po³o¿one na Pojezierzu Suwalskim (Galon 1947, Pietkiewicz 1947,
Lencewicz & Kondracki 1959), rozdzielonym przez Pietkiewicza na Pojezierze Zachodnioi Wschodniosuwalskie (Kondracki & Pietkiewicz 1967). W czêœci wschodniej, zwanej
przez Pietkiewicza (1947) Pojezierzem Sejneñskim, wystêpuj¹ liczne jeziora, g³ównie rynnowe. W jednej z takich rynien biegn¹cej od jeziora Ber¿niki (128.7 m n.p.m.) do jeziora
Pomorze (122.3 m n.p.m.) le¿y jezioro Gajlik (126.7 m n.p.m.) (Fig. 1).

Fig. 1. Lokalizacja stanowiska osadów jeziornych Gajlik: 1 – jeziora, 2 – miasta i wsie, 3 – g³ówne
drogi, 4 – ods³oniêcie glin zwa³owych vistulianu, 5 – zasiêg torfowiska Gajlik, 6 – torfowisko Gajlik,
7 – profile uzupe³niaj¹ce, 8 – analizowany profil
Fig. 1. Location of the Gajlik Lake sediment profiles: 1 – lakes, 2 – towns and villages, 3 – main
roads, 4 – outcrop of Vistulian till, 5 – border of Gajlik mire, 6 – Gajlik mire, 7 – supplementary
profiles, 8 – analysed profile
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Ca³y obszar Pojezierza Sejneñskiego na N od jeziora Pomorze znajduje siê w zasiêgu
fazy pomorskiej zlodowacenia Wis³y. Na S od granicy tego zasiêgu, w niedalekiej odleg³oœci, przebiega zasiêg fazy wigier (Ber 2000a).
Jezioro Gajlik ma powierzchniê 16 ha i maksymaln¹ g³êbokoœæ prawie 7 m (Jañczak
1999). Do jeziora dop³ywaj¹ dwie ma³e rzeczki, od pó³nocy od jeziora Rynagis wzd³u¿ rynny i od pó³nocnego wschodu od bagien Kozióren. Z Gajlika odp³ywa rzeczka wzd³u¿ rynny
do jeziora Kelig (124.9 m n.p.m.), która poni¿ej wpada do rzeki Kunisianki. Jezioro Gajlik
od zachodu i po³udnia otoczone jest pagórkami wznosz¹cymi siê 10–16 m wy¿ej, które
wed³ug Lisickiego (1990) s¹ wzgórzami morenowymi, przewa¿nie gliniastymi. Po wschodniej stronie torfowiska podobne pagórki gliniaste wznosz¹ siê 5–8 m wy¿ej. Torfowisko
Gajlik o powierzchni 23 ha znajduje siê 7 km na SE od Sejn i 500 m na W od Ber¿nik. Od
pó³nocy i wschodu przylega ono do jeziora. Litologi¹ osadów w tej czêœci Polski zajmowali
siê Ber (2000a) i Lisicki (2003), autorzy map geologicznych 1:50 000 ark. Krasnopol z jeziorem Wigry (Ber 2000b) i arkusz Sejny (Lisicki 1990) z jeziorem Gajlik, le¿¹cym na
skraju obszaru morenowego i sandru suwalsko-augustowskiego. Na po³udniowy wschód od
jeziora Gajlik, oko³o 500 m na wschód od rzeczki Kunisianki w Ber¿nikach, znajduje siê
du¿e ods³oniêcie vistuliañskich glin zwa³owych (Fig. 1). Oko³o 2 m poni¿ej wspó³czesnej
powierzchni terenu, zalegaj¹cej na oko³o 140 m n.p.m., ods³ania siê warstwa gliny morenowej pokryta sandrowymi piaskami, ¿wirami i g³azikami. Datowanie tej gliny metod¹ TL
przez dra I. Olczaka z Pracowni Termoluminescencji Instytutu Geografii Uniwersytetu
Gdañskiego da³o wynik 57.8 ± 8.7 ka BP TL (¯urek et al. 2006). W stropie ¿wirowni znajduje siê utwór pylasto-piaszczysty, prawdopodobnie genezy peryglacjalnej, a na p³askiej
prawdopodobnie sandrowej powierzchni terenu le¿y du¿y g³az narzutowy. Rynna torfowiska
Gajlik wyciêta jest w glinie morenowej, nawierconej w sp¹gu osadów torfowiska zarówno
w pobli¿u jeziora, jak i w centralnej partii. Pobrana próbka gliny z monolitu z g³êbokoœci
5.08–5.25 m, zalegaj¹ca pod gyti¹, datowana by³a równie¿ w Gdañsku i wiek jej wyniós³
39.7 ± 6.0 ka BP TL.

PROFIL OSADÓW TORFOWISKA
Na torfowisku Gajlik wykonano cztery p³ytkie wiercenia (¯urek et al. 2006). Jedno
z nich opracowano przy u¿yciu metody malakologicznej (Fig. 1, 2). Osady wêglanowe i fitogeniczne spoczywaj¹ na glinach zwa³owych wyznaczaj¹cych sp¹g wype³nienia paleojeziora.
W obrêbie rdzenia VIII od góry mo¿na wyró¿niæ:
A. 0.00–0.58 m – torf turzycowo-mszysty, H – 20–25%; P – 13–15%, pH – 6.2.
B. 0.58–1.00 m – kreda jeziorna, jasnoszara; P – 89%, CaCO3 – 88%, pH – 7.5.
C. 1.00–1.73 m – gytia drobnodetrytusowa, ciemnoszaro-brunatnawa, szcz¹tki roœlin bagiennych, P – 6.4–9.5%, pH – 7.1–7.5 .
D. 1.73–4.00 m – gytia detrytusowo-wapienna, jasnobe¿owo-brunatnawa, P – 28–71%;
CaCO3 – 21–43%, pH – 7.3–7.5.
E. 4.00–4.41 m – gytia wapienna, be¿owa, przewarstwienia detrytusu na 438–439 cm,
skorupki miêczaków, P – 80.5–76.2%; CaCO3 – 51.2–80.0%, pH – 7.4.
F. 4.41–4.53 m – gytia detrytusowa, ciemnobrunatna, szcz¹tki roœlin, skorupki miêczaków,
P – 44.1%, pH – 7.2.
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G. 4.53–4.97 m – gytia ilasta szarozielonkawa, zapiaszczona, muszelki w stropie, P –
73.0–86.6%, pH – 6.3–4.2.
H. 4.97–5.08 m – utwór torfiasty, brunatny, warstewka torfu mszystego 499–500 cm,
data 14C – 9300 ± 230 BP.
I. 5.08–5.25 m – glina morenowa jasnoszaro-popielata, ziarna ska³ skandynawskich
o œrednicy do 2 mm, HCL+, data TL – 39.7 ± 6.0 ka BP.
(H – stopieñ rozk³adu, CaCO3 – zawartoœæ wêglanu wapnia, pH – kwasowoœæ, P –
popielnoœæ).

Fig. 2. Wykszta³cenie osadów wype³niaj¹cych torfowisko Gajlik: 1 – kredy jeziorne, 2 – gytie wapienne,
3 – torfy, 4 – i³y, 5 – gliny zwa³owe, 6 – analizowany profil, 7 – profile uzupe³niaj¹ce
Fig. 2. Creation of sediments in the Gajlik mire: 1 – lacustrine chalk, 2 – calcareous gyttja, 3 – peat,
4 – clay, 5 – till, 6 – analysed profile, 7 – supplementary profiles
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MATERIA£ I METODA
Z uzyskanego rdzenia pobrano dziesiêæ próbek. Oznaczalne szcz¹tki miêczaków
wystêpowa³y w szeœciu z nich (Tab. 1) i obejmowa³y interwa³y: 2.00–3.00 m oraz 4.25–4.50 m.
Próbki z odcinka 3.00–4.25 m nie zawiera³y materia³u skorupowego zachowanego w stanie
umo¿liwiaj¹cym jego oznaczenie (Fig. 3 – Pr, Sm). Próbki przeszlamowano na sicie o œrednicy oczek 0.5 mm. Podstaw¹ analizy malakologicznej by³y wszystkie ca³kowicie zachowane okazy (doros³e i m³odociane) oraz oznaczalne szcz¹tki skorupek. Te ostatnie zosta³y
przeliczone na ca³e okazy zgodnie ze schematem zaproponowanym przez S.W. Alexandrowicza (1987). Poszczególne gatunki zaklasyfikowano do grup ekologicznych (Loek 1964,
S.W. Alexandrowicz 1987), a wyliczone udzia³y procentowe taksonów stanowi³y podstawê
przy konstruowaniu diagramu malakologicznego. W odniesieniu do poszczególnych próbek wyliczono tak¿e wskaŸnik Bithynia-index obrazuj¹cy wzajemny stosunek wieczek
i skorupek Bithynia tentaculata (L.) (S.W. Alexandrowicz 1999). Datowanie radiowêglowe
osadów ze sp¹gowej czêœci profilu przeprowadzono w Gliwickim Laboratorium Radiowêglowym Instytutu Fizyki Politechniki Œl¹skiej.
Tabela (Table) 1
Sk³ad fauny miêczaków w profilu Gajlik
Composition of molluscan fauna in Gajlik profile
E
T
T
T
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Próbki / Samples
Se – 1
Se – 2
Se – 3
Se – 4
Se – 5
Se – 6
2.00–2.25 2.25–2.50 2.50–2.70 2.70–2.90 2.90–3.00 4.25–4.50
Gatunek / Species
Valvata cristata
5
128
2
13
10
Valvata macrostoma
9
77
7
36
1
Radix labiata
52
Segmentina nitida
3
Valvata piscinalis
6
110
1
Bithynia tentaculata
13
29
0
21
3
2
(+ operculum)
(+17)
(+19)
(+4)
(+27)
(+4)
(+45)
Radix balthica
37
127
2
16
2
5
Anisus contortus
5
Gyraulus albus
2
1
Gyraulus laevis
8
1
2
Armiger crista
32
4
33
2
Sphaerium corneum
14
33
2
10
18
Pisidium subtruncatum
3
12
1
Gatunki / Species
7
11
8
8
3
8
Okazy / Specimens
104
624
23
169
10
86

E – grupy ekologiczne (Loek 1964, S.W. Alexandrowicz 1987): T – gatunki okresowych zbiorników
wodnych, P – gatunki sta³ych zbiorników wodnych
E – ecological groups of molluscs (based on Loek 1964, S.W. Alexandrowicz 1987): T – species of
temporary water bodies, P – species of permanent reservoirs

Fig. 3. Malacofauna Gajlik mire sediments: Pr – profile A-I – layers described in text, Sm – samples, N – number of taxa (NT) and specimens (NS),
Mf – malacofauna, ecological groups of molluscs (based on Loek 1964 and S.W. Alexandrowicz 1987): T – species of temporary water bodies,
P – species of permanent reservoirs, Bi – Bithynia-index (based on S.W. Alexandrowicz 1999), Op – opercula (Bithynia-operculum)

Fig. 3. Malakofauna profilu osadów torfowiska Gajlik: Pr – profil A-I – warstwy opisane w tekœcie, Sm – próbki, N – liczebnoœæ taksonów (NT)
i okazów (NS), Mf – malakofauna, grupy ekologiczne (wg Loek 1964 i S.W. Alexandrowicz 1987): T – gatunki okresowych zbiorników wodnych,
P – gatunki sta³ych zbiorników wodnych, Bi – Bithynia-index (wg S.W. Alexandrowicz 1999), Op – wieczka (Bithynia-operculum)
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Malakofauna na omawianym stanowisku by³a liczna, ale cechowa³a siê ubogim sk³adem gatunkowym i stosunkowo niewielk¹ zmiennoœci¹. £¹cznie rozpoznano 11 gatunków
œlimaków wodnych i dwa gatunki ma³¿y (razem 13 taksonów) reprezentowanych przez ponad 1000 okazów (Tab. 1). Liczebnoœæ gatunków w poszczególnych próbkach zmienia³a
siê od 3 do 11, a liczba okazów – od 10 do 624 (Fig. 3 – N, Tab. 1).

MALAKOFAUNA
W analizowanym materiale wystêpowa³y wy³¹cznie gatunki wodne nale¿¹ce do dwóch
grup ekologicznych. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ taksony p³ytkich, okresowo wysychaj¹cych
zbiorników, g³ównie Valvata cristata Müll. i Valvata macrostoma (Mörch). Do drugiej
grupy zaliczaj¹ siê formy sta³ych zbiorników wodnych, wœród których pojawiaj¹ siê gatunki o du¿ej tolerancji ekologicznej (Bithynia tentaculata (L.), Radix balthica (L.)) oraz taksony zasiedlaj¹ce niewielkie silnie zaroœniête zbiorniki wodne (Armiger crista (L.), Sphaerium
corneum (L.)).
Wiêkszy udzia³ gatunków euryekologicznych jest obserwowany w ni¿szej czêœci sekwencji. Zaznacza siê tu ogromna przewaga wieczek Bithynia tentaculata (L.), co jest wskaŸnikiem strefy trzcinowisk (S.W. Alexandrowicz 1999) (Fig. 3 – Mf, Bi). W wy¿szej czêœci
analizowanej sekwencji istotn¹ rolê odgrywaj¹ gatunki niewielkich zbiorników wodnych
o bujnej wegetacji roœlinnej: Valvata cristata Müll, Valvata macrostoma (Mörch), Armiger
crista (L.). Fakt ten w po³¹czeniu z obserwowan¹ przewag¹ wieczek Bithynia tentaculata (L.)
nad skorupkami wskazuje na œrodowisko ma³ego jeziorka lub p³ytkiej, przybrze¿nej strefy
wiêkszego jeziora (Fig. 3 – Mf, Bi). Interesuj¹ca jest bardzo znaczna frekwencja skorupek
miêczaków w interwale 2.25–2.50 m, kilkakrotnie wy¿sza ni¿ w innych analizowanych
próbkach (Fig. 3 – N, Tab. 1). Mo¿e byæ to zwi¹zane z warunkami troficznymi szczególnie
sprzyjaj¹cymi rozwojowi miêczaków lub te¿ ze specyficznymi czynnikami depozycji pustych ju¿ skorupek. Podobne obserwacje zosta³y poczynione w przypadku opracowanych
malakologicznie gytii z doliny Biebrzy (¯urek & Dziêczkowski 1971) oraz z kred jeziornych
wype³niaj¹cych paleojezioro Kruklin (Stasiak 1963).
W opisanym powy¿ej zespole miêczaków wystêpuje kilka charakterystycznych gatunków pozwalaj¹cych na rozwa¿ania paleoekologiczne, a do pewnego stopnia tak¿e stratygraficzne. Nale¿¹ do nich: Gyraulus laevis (Ald.), Gyraulus albus (Müll.), Bithynia tentaculata (L.), Valvata macrostoma (Mörch) i Valvata cristata Müll.
Gyraulus laevis (Ald.). Jest to holarktyczny, zimnolubny gatunek zasiedlaj¹cy sta³e
zbiorniki. Jest on szczególnie charakterystyczny dla niewielkich jezior, stawów lub starorzeczy o bujnej wegetacji roœlinnej. Wspó³czeœnie wystêpuje rzadko i tylko na izolowanych
stanowiskach (Piechocki 1979). W osadach czwartorzêdowych pojawia siê czêœciej, szczególnie w kredach jeziornych i gytiach wapiennych zwi¹zanych ze schy³kowymi fazami glacja³ów. W okresach interglacjalnych zazwyczaj zanika, ustêpuj¹c miejsca Gyraulus albus
(Müll.). Omawiany takson jest pospolicie spotykany w malakocenozach zwi¹zanych z póŸnym glacja³em i dolnym holocenem, gdzie stanowi jeden z najbardziej typowych ich sk³adników (S.W. Alexandrowicz & Tchórzewska 1981, S.W. Alexandrowicz 1989, 1991,
W.P. Alexandrowicz 1999, 2007, 2009). Jest on tak¿e znany z ch³odniejszych faz starszych
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interglacja³ów, g³ównie eemskiego (S.W. Alexandrowicz & W.P. Alexandrowicz 2010).
Wystêpowanie Gyraulus laevis (Ald.) zosta³o tak¿e stwierdzone w póŸnoglacjalnych osadach martwic wapiennych (W.P. Alexandrowicz 2004), a nawet w akumulowanych w œrodowisku wodnym seriach lessowych (S.W. Alexandrowicz 1995).
Gyraulus albus (Müll.). Jest to holarktyczny takson o du¿ej tolerancji ekologicznej.
Wystêpuje w ró¿nych typach zbiorników wodnych od du¿ych jezior po niewielkie i silnie
zarastaj¹ce glinianki i starorzecza. Mo¿e pojawiaæ siê tak¿e w wolno p³yn¹cych rzekach.
Obecnie jest jednym z najpospolitszych gatunków œlimaków wodnych w Polsce (Piechocki
1979). Gyraulus albus (Müll.) jest tak¿e czêsto spotykany w osadach czwartorzêdu. Ze
wzglêdu na jego wysokie wymagania termiczne pojawia siê wy³¹cznie w utworach interglacjalnych. Jest typowym sk³adnikiem faun reprezentuj¹cych fazy optimów klimatycznych.
W sekwencjach malakologicznych czêsto obserwowane jest zastêpowanie przez omawiany
gatunek zimnolubnej formy Gyraulus laevis (Ald.). Gyraulus albus (Müll.) jest znany
z licznych stanowisk osadów jeziornych zwi¹zanych z holocenem (S.W. Alexandrowicz &
Tchórzewska 1981, S.W. Alexandrowicz 1989, 1991, W.P. Alexandrowicz 1999, 2007,
2009), jak równie¿ ze starszymi interglacja³ami (Skompski 1996, S.W. Alexandrowicz &
W.P. Alexandrowicz 2010). Jego obecnoœæ zosta³a tak¿e stwierdzona w holoceñskich martwicach wapiennych (S.W. Alexandrowicz 1983, W.P. Alexandrowicz 2004).
Bithynia tentaculata (L.). Jest to palearktyczny gatunek o du¿ej tolerancji siedliskowej. Wspó³czeœnie jest on spotykany zarówno w du¿ych jeziorach, jak i w niewielkich, silnie
zaroœniêtych torfiankach. Pojawia siê tak¿e w wolno p³yn¹cych rzekach. Jest tak¿e tolerancyjny wzglêdem charakteru pod³o¿a. Mo¿e wystêpowaæ w strefach trzcinowisk, wœród zanurzonej roœlinnoœci, ale równie¿ w miejscach o mulistym lub kamienistym dnie i ubogiej
wegetacji roœlinnej. Obecnie jest jednym z najliczniej spotykanych w Polsce gatunków
wodnych (Piechocki 1979). Omawiany takson jest tak¿e pospolitym sk³adnikiem subfosylnych faun czwartorzêdowych. Ze wzglêdu na jego stosunkowo wysokie wymagania termiczne pojawia siê zwykle w osadach interglacjalnych. Znacznie rzadziej jest stwierdzany
w utworach zwi¹zanych z cieplejszymi fazami schy³ków glacja³ów, podczas gdy w fazach
zimnych nie wystêpuje (S.W. Alexandrowicz 1999). Bithynia tentaculata (L.) znana jest
z wielkiej liczby stanowisk interglacjalnych osadów o ró¿nej genezie. Najczêœciej pojawia
siê w kredach jeziornych i gytiach wapiennych, bêd¹c niekiedy dominuj¹cym sk³adnikiem
zespo³ów fauny (S.W. Alexandrowicz & Tchórzewska 1981, S.W. Alexandrowicz 1989,
1991, 1999, Skompski 1996, W.P. Alexandrowicz 1999, 2007, 2009, S.W. Alexandrowicz
& W.P. Alexandrowicz 2010). Znana jest tak¿e z licznych profili osadów rzecznych i martwic wapiennych (W.P. Alexandrowicz 2004).
Valvata macrostoma (Mörch). Jest to gatunek europejsko-syberyjski charakterystyczny dla ma³ych, silnie zaroœniêtych stawów, torfianek, starorzeczy o mulistym dnie. Jest
on bardzo odporny na wysychanie i czêsto pojawia siê w epizodycznych zbiornikach wodnych. Wspó³czeœnie w Polsce jest bardzo pospolity (Piechocki 1979). W osadach czwartorzêdu wystêpuje licznie, ale wyraŸnie czêœciej w utworach zwi¹zanych z niewielkimi, zanikaj¹cymi i zarastaj¹cymi zbiornikami wodnymi. Gatunek ten by³ notowany zarówno na stanowiskach reprezentuj¹cych ró¿ne okresy interglacjalne, jak i schy³kowe fazy glacja³ów.
Mo¿e siê tak¿e pojawiaæ w martwicach wapiennych deponowanych w ma³ych, zaroœniêtych zbiornikach wodnych (W. Alexandrowicz & Tchórzewska 1981, S.W. Alexandrowicz

500

W.P. Alexandrowicz & S. ¯urek

1989, 1991, Skompski 1996, W.P. Alexandrowicz 1999, 2007, 2009, S.W. Alexandrowicz
& W.P. Alexandrowicz 2010).
Valvata cristata Müll. Jest to bardzo pospolicie wystêpuj¹cy wspó³czeœnie gatunek
o du¿ej tolerancji ekologicznej i termicznej. Zasiedla wszystkie typy sta³ych i okresowych
zbiorników wodnych (Piechocki 1979). W osadach czwartorzêdowych jest jednym z najczêœciej spotykanych œlimaków wodnych. Jego obecnoœæ zosta³a stwierdzona na bardzo
licznych stanowiskach utworów jeziornych, rzecznych, martwic wapiennych, niekiedy nawet
lessów reprezentuj¹cych ró¿ne fazy klimatyczne czwartorzêdu (W. Alexandrowicz & Tchórzewska 1981, S.W. Alexandrowicz 1989, 1991, 1995, Skompski 1996, W.P. Alexandrowicz
1999, 2007, 2009, S.W. Alexandrowicz & W.P. Alexandrowicz 2010).

WNIOSKI
Malakofauna rozpoznana w osadach torfowiska Gajlik reprezentuje doœæ typow¹ sekwencjê nastêpstwa zespo³ów, znan¹ z licznych, podobnych stanowisk na pó³nocy Polski.
Sk³ad fauny wskazuje na obecnoœæ niewielkiego zbiornika wodnego. Œwiadczyo tym z jednej strony liczne wystêpowanie euryekologicznych gatunków (Bithynia tentaculata (L.),
Radix balthica (Müll.)), a z drugiej – taksonów charakterystycznych dla p³ytkich zbiorników o bujnej wegetacji roœlinnej (Armiger crista (L.), Sphaerium corneum (L.), Valvata
macrostoma (Mörch) i Valvata cristata Müll.). Zbli¿ony sk³ad gatunkowy i struktura zespo³ów w poszczególnych próbkach wskazuj¹ na d³ugo utrzymuj¹ce siê, stabilne warunki
siedliskowe.
Pozycja startygraficzna omawianej sekwencji osadów jest trudna do ustalenia na podstawie ich zawartoœci malakologicznej. Wystêpowanie skorupek Gyraulus laevis (Ald.)
mo¿e sugerowaæ stosunkowo ch³odny klimat i sugeruje póŸnoglacjalny lub/i dolnoholoceñski wiek osadów. Obecnoœæ licznych skorupek i wieczek Bithynia tentaculata (L.) jest
typowa dla osadów wieku holoceñskiego. W wy¿szej czêœci sekwencji pojawia siê charakterystyczny dla cieplejszych faz holocenu Gyraulus albus (Müll.). Analizy palinologiczne
próbek z omawianego profilu (¯urek et al. 2006) wskazuj¹ na póŸnoglacjalny i dolnoholoceñski wiek osadów, a ich wyniki zgadzaj¹ siê z wnioskami wyp³ywaj¹cymi z przeprowadzonej analizy malakologicznej. Sp¹gowy interwa³ profilu, pozbawiony skorupek miêczaków i spoczywaj¹cy wprost na glinach morenowych, wi¹¿e siê z zimn¹ faz¹ starszego dryasu.
Le¿¹ce powy¿ej gytie zawieraj¹ce faunê z Gyraulus laevis (Ald.) i Bithynia tentaculata (L.)
reprezentuj¹ ocieplenie interfazy alleröd. Le¿¹ce powy¿ej gytie nie zawieraj¹ oznaczalnych
szcz¹tków miêczaków, a zawarty w nich py³ek wskazuje na zimny klimat fazy m³odszego
dryasu. Ta sekwencja charakteryzuje pierwszy etap rozwoju torfowiska. Etap drugi wi¹¿e
siê z depozycj¹ typowych kred jeziornych zawieraj¹cych liczne skorupki miêczaków. Sk³ad
zespo³u malakofauny cechuje siê znacznym udzia³em Bithynia tentaculata (L.). Jednoczeœnie widoczne jest ograniczenie frekwencji Gyraulus laevis (Ald.) i pojawienie siê Gyraulus
albus (Müll.). Takie zmiany w sk³adzie i strukturze malakocenozy s¹ typowe dla dolnego
holocenu i œwiadcz¹ o stopniowo postêpuj¹cym ociepleniu klimatu. Podobne tendencje klimatyczne zaznaczaj¹ siê w sekwencji py³kowej opisanej z omawianego interwa³u (¯urek et al.
2006). Wnioski stratygraficzne wysnute na podstawie analizy malakologicznej i palinolo-

Malakofauna osadów jeziornych torfowiska Gajlik...

501

gicznej stoj¹ w sprzecznoœci z datowaniem radiowêglowym wykonanym w sp¹gu omawianego profilu. Jego wynik (9300 ± 230 BP (Gd-18284)) wskazuje, ¿e tworzenie wype³nienia
torfowiska rozpoczê³o siê w dolnym holocenie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e datowania radiowêglowe wykonane na podstawie osadów o podobnej genezie w sp¹gu s¹siednich profili da³y
wyniki 13 600 ± 310 BP (Gd-17282) i 11 610±240 BP (Gd-15644) (¯urek et al. 2006). Daty
te potwierdzaj¹ s³usznoœæ interpretacji startygraficznych dokonanych na podstawie danych
malakologicznych i palinologicznych. Opisane powy¿ej zmiany sk³adu i struktury zespo³u
miêczaków w po³¹czeniu z wynikami analiz palinologicznych i oznaczeniami wieku metod¹ radiowêgla s¹ bardzo podobne w przypadku sekwencji malakologicznych z wielu stanowisk póŸnoglacjalnych i dolnoholoceñskich osadów jeziornych w pó³nocnej Polsce
(S.W. Alexandrowicz 1989, 1991, W.P. Alexandrowicz 1999, 2007, 2009, Wojciechowski 2000).
Na kredzie jeziornej akumulowa³a siê cienka warstewka gytii detrytusowej, pokryta
znów kred¹ jeziorn¹. Na kredê w ostatnim okresie nasunê³o siê p³o turzycowo-mszyste lub
mszar trzêsawiska przejœciowego. Torfy torfowiska Gajlik s¹ bardzo m³ode i wkroczy³y na
osady jeziorne (kredy) prawdopodobnie dopiero w okresie subatlantyckim. Dziœ na powierzchni mszaru wystêpuje trzêsawisko z gatunkami siedlisk kalcyfilnych i oligotroficznych, np.
Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, Sphagnum teres, Sph. warnstorfi, Trichophorum alpinum, Pseudocalliergon trifarium (Jab³oñska 2005, ¯urek et al.
2006). W czêœci wschodniej, przywysoczyznowej, na kredzie jeziornej wystêpuje wysokopopielny mursz.
Badania miêczaków torfowiska Gajlik by³y finansowane w ramach umowy badañ statutowych AGH nr 11.11.140.560.
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Summary
Gajlik Lake is situated in the Sejny Lake District, about 7 km SE from the city of
Sejny. The lake is surrounded by a mire from North and East (Fig. 1). Four profiles were
bored in this mire. One of them was studied using the malacological method. This profile
represents a 5 m thick sequence of lake deposits developed as calcareous gyttia and lacustrine chalk. These sediments underlying tills connected with Vistulian, probably Wigry
Phase. The age of glacial deposits in neighboring outcrops was established at 39,7 ± 6,0 ka
BP (TL method). Calcareous gyttja and lacustrine chalk are covered by peat (Fig. 2). Presence of snails and bivalves shells was observed in six samples within depth intervals of
2.00–3.00 m and 4.25–4.50 m (Fig. 3 – Sm). Molluscan fauna was relatively poor and contains 13 species represented by about 1000 specimens (Fig. 3 – N, Tab. 1). Two ecological
groups of taxa were recognized. Species typical for of temporary bodies of water constitute
the first one, while snails and bivalves inhabiting permanent water reservoirs belongs to the
second group. The most important components of the described assemblage are: Gyraulus
laevis (Ald.), Gyraulus albus (Müll.), Bithynia tentaculata (L.), Valvata macrostoma
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(Mörch) and Valvata cristata Müll. Taxonomical composition and structure of the community is similar in all samples. The fauna is typical of a small body of water with rich plant
vegetation (Fig. 3 – Mf). The Bithynia-index (Bi) representing the ratio between the number of shells of Bityhynia tentaculata (L.) and opercula (Operculum) was calculated.
Operculum dominance is clearly visible in almost all samples, and is an indicator of reed
field zones (Fig. 3 – Bi). Results of molluscan analyses supplemented by palynological data
and radiocarbon datings constitute a base for stratigraphical reconstructions. The age of the
lowermost part of lake sediments was established at radiocarbon datings: 13 600 ± 310 BP
(Gd-17282) and 11 610 ± 240 BP (Gd-15644), interval 4.5–5.50 m, which corresponds to
the Old Dryas period. The oldest molluscan assemblage with Bithynia tentaculata (L.) and
Gyraulus laevis (Ald.) represents Alleröd Interphase (interval 4.25–4.50 m). The next part
of the profile sequence does not contain molluscs’ shells. According to palynological data
this interval (3.00–4.25 m) represents the cold phase (Young Dryas stadial). The richest
malacocenoses was determined to be in lacustrine chalk (interval 2.00–3.00 m). High content of Bithynia tentaculata (L.), along with the replacement of Gyraulus laevis (Ald.) by
Gyraulus albus (Müll.) is typical for Early Holocene. The lake sediments are covered by
young peat probably representing the Sub-Atlantic Phase of the Holocene.

