WIADOMOŒCI OGÓLNE
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (PKPR)
jest po³o¿ony w pó³nocno-wschodniej Polsce,
na pograniczu polsko-rosyjskim. Mezoregion Puszcza Romincka nale¿y do Pojezierza Litewskiego.
S¹siaduje od zachodu z bezjeziorn¹ Krain¹
Wêgorapy, od po³udnia ze Wzgórzami Szeskimi
i Pojezierzem Zachodniosuwalskim, a od wschodu
z Pojezierzem Wschodniosuwalskim. Puszczê Rominck¹ dzieli granica Polski i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego). Polska czêœæ mezoregionu zajmuPuszcza Romincka (fot. C. Friedrich)
je powierzchniê ok. 180 km2, z czego ok. 120 km2
stanowi¹ lasy.
PKPR obejmuje polsk¹, po³udniow¹ czêœæ Puszczy. Zosta³ utworzony 14. stycznia 1998 r. Powierzchnia PKPR wynosi 146,2 km2, zaœ jego otuliny – ok. 85 km2. Pó³nocna granica Parku pokrywa siê z granic¹
pañstwa, granica wschodnia i po³udniowa biegnie nasypem dawnej linii kolejowej Go³dap–¯ytkiejmy, zaœ
zachodni¹ granicê wyznaczaj¹ dolina Jarki i zachodni brzeg jeziora Go³dap. Administracyjnie obszar
Puszczy Rominckiej le¿y w województwie warmiñsko-mazurskim, w powiecie go³dapskim, w gminach
Go³dap i Dubeninki.
Cenne walory przyrodnicze Puszczy Rominckiej
zadecydowa³y o w³¹czeniu jej do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Romincka obejmuje teren
pokrywaj¹cy siê z obszarem Parku. Stwierdzono tu
11 typów siedlisk. Szczególne znaczenie ma ochrona naturalnych lasów bagiennych, zw³aszcza borealnych œwierczyn na torfie i borów bagiennych, wraz
z flor¹ i faun¹.
Na obszarze PKPR i w jego otulinie znajduj¹ siê
rezerwaty przyrody: Struga ¯ytkiejmska (4,67 km2),
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Rezerwat Czerwona Struga (fot. K. Pochocka-Szwarc) Mechacz Wielki (1,47 km ), Boczki (1,09 km ), Dziki
K¹t (0,35 km2), Czerwona Struga (0,0359 km2)
i Uroczysko Kramnik (0,76 km2).
Siedziba Dyrekcji PKPR mieœci siê w ¯ytkiejmach, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, tel./fax (87) 615 97 27;
e-mail: puszczaromincka@poczta.onet.pl

WALORY PRZYRODNICZE
Szata roœlinna. Surowy klimat o wyraŸnych cechach
kontynentalnych oraz znaczny udzia³ œwierka we wszystkich zbiorowiskach leœnych powoduj¹, ¿e lasy Puszczy
maj¹ wiele cech lasów borealnych. Torfowiska s¹ ostoj¹
reliktów polodowcowych, m.in. brzozy niskiej, maliny
moroszki czy manny litewskiej, która w Polsce wystêpuje
jedynie w Puszczy Rominckiej.
Na obszarze Parku spotykane s¹ liczne gatunki chronione oraz uznane za zagro¿one: wielosi³ b³êkitny,
stoplamek ba³tycki i ¿³obik koralowy, a tak¿e turzyca
sk¹pokwiatowa i koniczyna kasztanowata. W Parku
wystêpuj¹ tak¿e gatunki roœlin górskich: pióropusznik
strusi, czosnek niedŸwiedzi i przetacznik górski.

Pióropusznik strusi (fot. T. Krzywicki)

Stwierdzono tu tak¿e 241 gatunków porostów, spoœród których 47 objêto ochron¹ prawn¹. Porosty s¹ bardzo czu³ym biowskaŸnikiem czystoœci atmosfery. Tak du¿a liczebnoœæ i ró¿norodnoœæ gatunkowa porostów
w Puszczy Rominckiej pozwala stwierdziæ, ¿e powietrze jest tu bardzo czyste.
Œwiat zwierzêcy. Na obszarze PKPR fauna jest bardzo bogata – ¿yj¹ tu m.in.: ³oœ, jeleñ, sarna, dzik
i zaj¹c. Spotykane s¹: wilk, ryœ, ³asica, kuna, jenot, lis i tchórz. Nad rzekami mo¿na zobaczyæ wydrê. Puszcza Romincka z wieloma kana³ami, strugami i naturalnymi podmok³ymi zag³êbieniami terenu jest
doskona³ym siedliskiem bobrów. W Puszczy ¿yje 10 gatunków nietoperzy. Spoœród gatunków chronionych wystêpuj¹ m.in.: kumak nizinny i traszka grzebieniasta (p³azy), orlik krzykliwy, dziêcio³ bia³ogrzbiety, bocian czarny, ¿uraw i samotnik (ptaki), smu¿ka i rzêsorek rzeczek (ma³e ssaki) oraz niestrzêp g³ogowiec – motyl
borealny i osadnik achane – motyl znany zaledwie z kilku stanowisk w kraju.
Hydrografia. Obszar PKPR nale¿y do dorzecza Prego³y.
Na po³udnie od obszaru Parku przebiega dzia³ wodny miêdzy
dorzeczami Prego³y i Wis³y. Rzeki i strumienie charakteryzuje niewielka szerokoœæ oraz wartki nurt. Najwiêksz¹ rzek¹ Parku jest
B³êdzianka, dawniej zwana Blind¹. Po stronie rosyjskiej przyjmuje
nazwê Krasnaja, dawniej Rominta. Od tej ostatniej wywodzi siê
nazwa Puszczy. B³êdzianka wyp³ywa z jeziora Wersele, tworzy
prze³omy pod Stañczykami i Bêdziszewem. Rzeka przep³ywa granicê pañstwa i w Gusiewie uchodzi do Pisy. Najwa¿niejszymi
dop³ywami B³êdzianki s¹ Bludzia i ¯ytkiejmska Struga. Mniejszymi
rzekami na obszarze PKPR s¹ Czerwona Struga, Jarka, Pstr¹¿na
i Czarna.
Najwiêkszym jeziorem, podzielonym granic¹ pañstwa, jest
jezioro Go³dap. Pozosta³e jeziora obszaru Parku i otuliny s¹ niewielkie. S¹ to: Ostrówek, Rakówek, Linowo, Pob³êdzie, Czarne,
Dolina Jarki (fot. M. S³apik)
Przeroœl oraz Tobellus Ma³y i Tobellus Du¿y.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Wg³êbn¹ budowê geologiczn¹ rejonu PKPR poznano na podstawie g³êbokich otworów badawczych.
Osady m³odsze od triasu rozpoznano w otworze odwierconym nad jeziorem Go³dap (stan. geol. 1), a starsze – w otworze w Rogalach (ok. 12 km na po³udniowy zachód od Go³dapi).
Obszar Puszczy Rominckiej le¿y w obrêbie platformy wschodnioeuropejskiej, w strefie granicznej miêdzy obni¿eniem peryba³tyckim a wyniesieniem mazursko-suwalskim. Platforma wschodnioeuropejska
jest jednostk¹ geologiczn¹ zbudowan¹ z proterozoiczno-archaicznych ska³ krystalicznych (g³ównie
granitoidów), stanowi¹cych cokó³ krystaliczny (krystalinik), powsta³ych 3200–2500 mln lat temu (fig. 1).
W rejonie Puszczy Rominckiej ska³y te wystêpuj¹ na g³êbokoœci ponad 1500 m.
Ska³y pod³o¿a krystalicznego przykryte s¹ pokryw¹ osadow¹. S¹ to g³ównie morskie ska³y osadowe.
Nale¿¹ do nich ska³y paleozoiczne: piaskowce powsta³e w kambrze 542–488 mln lat temu (g³êb.
1532,9–1470,0 m), wapienie i margle – w ordowiku 488–443 mln lat temu (g³êb. 1470,0–1419,0 m),
³upki, i³owce i wapienie – w sylurze 443–416 mln lat temu (g³êb. 1419,0–120,0 m) oraz zlepieñce, piaskowce, margle, anhydryty i mu³owce – w permie 299–251 mln lat temu (g³êb. 1120,0–968,0 m). Utwory
mezozoiczne reprezentuj¹: mu³owce, i³owce i margle powsta³e w triasie 251–200 mln lat temu (g³êb.
968,0–647,0 m), piaskowce, i³owce i mu³owce – w jurze 200–145 mln lat temu (g³êb. 647,0–472,0 m),
piaski glaukonitowe i margle – w kredzie dolnej 145,5–99,6 mln lat temu (g³êb. 472,0 m– 384,0) oraz wapienie i margle – w kredzie górnej 99,6–65,5 mln lat temu (g³êb. 384,0–255,0 m). W paleocenie
65,0–55,0 mln lat temu w ciep³ych morzach powstawa³y margle (g³êb. 255,0–220,0 m).
Na powierzchni morskich ska³ kredy górnej i paleocenu le¿¹ osady czwartorzêdowe o mi¹¿szoœci (gruboœci) 220–255 m, zdeponowane w ci¹gu ostatnich 2,6 mln lat. S¹ to przede wszystkim osady zlodowaceñ plejstoceñskich – gliny zwa³owe, piaski i ¿wiry wodnolodowcowe, piaski, mu³ki i i³y zastoiskowe oraz
rozdzielaj¹ce je mu³ki, i³y, piaski jeziorne i rzeczne powsta³e w miêdzylodowcowych okresach ciep³ych,

Fig. 1. Profil litologiczno-stratygraficzny z rejonu PKPR
(stratygrafia wg Wagnera, red., 2008; zmieniona)

zwanych interglacja³ami. Udokumentowano tu osady lodowcowe, wodnolodowcowe oraz zastoiskowe
powsta³e w czasie zlodowaceñ kompleksów po³udniowopolskiego, œrodkowopolskiego i pó³nocnopolskiego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ jeziorne osady interglacja³u mazowieckiego (440–367 tys. lat temu),
udokumentowane w Go³dapi, oraz morskie osady z tego samego okresu, opisane w Uwarowie (ok. 5 km
na pó³nocny zachód od ¯ytkiejm, w rosyjskiej czêœci Puszczy). Najm³odsze osady plejstoceñskie, powsta³e ok. 30–11,7 tys. lat. temu, nale¿¹ do kompleksu pó³nocnopolskiego (zlodowacenia Wis³y). Ich
mi¹¿szoœæ wynosi 30–50 m. W kilku miejscach ods³aniaj¹ siê na powierzchni równie¿ osady kompleksu
œrodkowopolskiego. Jest to poziom glin zwa³owych i po³o¿one nad i pod nim piaski i ¿wiry wodnolodowcowe. Osady te widoczne s¹ w dolinie B³êdzianki w okolicach Sypytki i Maciejowiêt oraz Bêdziszewa,
w dolnych partiach zboczy doliny.
Urozmaicona powierzchnia obszaru PKPR powsta³a dziêki procesom, które zachodzi³y podczas zlodowacenia Wis³y oraz po zaniku pokrywy lodowej u schy³ku plejstocenu i w holocenie (11,7 tys. lat temu do dziœ).

RZEBA TERENU I JEJ ROZWÓJ
Puszcza Romincka po³o¿ona jest w rozleg³ym obni¿eniu terenu ograniczonym od po³udnia mezoregionami: Pojezierze Zachodniosuwalskie i Wzgórza Szeskie, a od wschodu mikroregionem Garb Wi¿ajn.
Ku pó³nocy teren stopniowo siê obni¿a, a na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego przechodzi w rozleg³¹

Krajobraz m³odoglacjalny obszaru otuliny PKPR
(fot. T. Krzywicki)

Nizinê Prusk¹. Morfologicznie teren Puszczy i otuliny
Parku jest bardzo zró¿nicowany. W polskiej czêœci
najni¿szy punkt (w dolinie B³êdzianki, przy granicy
pañstwa) znajduje siê na wysokoœci 150,0 m n.p.m.
Najwy¿szy punkt po³o¿ony jest w po³udniowo-wschodniej czêœci Puszczy (ko³o dawnej wsi Golubie) na
281,0 m n.p.m. W granicach otuliny (1,5 km na po³udnie, w okolicy Golubia) najwy¿szy punkt znajduje siê na
wysokoœci 295,4 m n.p.m.
Na po³udnie od Go³dapi, ju¿ poza granicami Parku
i jego otuliny, po³o¿one s¹ Wzgórza Szeskie, stanowi¹ce
wyraŸnie zaznaczaj¹c¹ siê w krajobrazie kulminacjê,
wyniesion¹ ponad okoliczny teren o ok. 100 m. Ta megaforma rozpoœciera siê na 30-kilometrowym odcinku
miêdzy Go³dapi¹ a Oleckiem. Wzgórza rozciête s¹ licznymi dolinkami rzecznymi i g³êbokimi jarami. Najwy¿szym wzniesieniem Wzgórz Szeskich jest Szeska Góra
(poza obszarem objêtym map¹; 309,0 m n.p.m.).
Powierzchnia obszaru PKPR zosta³a ukszta³towana
w zlodowaceniu Wis³y (fig. 2). Oko³o 15 tys. lat temu
Fig. 2. Podzia³ stratygraficzny czwartorzêdu
(tzw. faza pomorska) l¹dolód zatrzyma³ siê oko³o 40 km
(wg Lindnera, Marksa, 2012; uzupe³niony)
na po³udnie od Puszczy Rominckiej. Obszar dzisiejszej
Puszczy i jej okolic by³ wówczas pokryty lodem (fig. 3a).
Pod mas¹ l¹dolodu, z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód, przep³ywa³y wody roztopowe. Erozja
wywo³ana tym przep³ywem powodowa³a powstawanie rynien polodowcowych subglacjalnych.
Kolejne etapy zmniejszania siê czaszy lodowej znaczone by³y kilkoma liniami postojów czo³a l¹dolodu.
Najbli¿ej Puszczy ci¹gi moren czo³owych mo¿na zaobserwowaæ na po³udnie od Przeroœli. W po³udniowo-zachodniej czêœci Puszczy, miêdzy Jurkiszkami a Pluszkiejmami, równolegle do doliny Jarki, na odcinku o d³ugoœci oko³o 4 km, wystêpuj¹ pagórki morenowe znacz¹ce postój czo³a l¹dolodu. Wzgórza te
mo¿na przeœledziæ dalej w kierunku pó³nocno-wschodnim: przez Pluszkiejmy, Budwiecie, Boczki, Wzgórze
Weroniki (stan. geol. 8) a¿ do doliny B³êdzianki i dalej do ¯ytkiejmskiej Strugi (fig. 3b). Moreny te kontynuuj¹ siê na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego. Czêœæ moren zbudowanych jest z piasków i ¿wirów, niektóre z glin zwa³owych. Odp³yw wód roztopowych od czo³a l¹dolodu odbywa³ siê najprawdopodobniej
dwiema bramami lodowcowymi: na zachodzie rynn¹ jeziora Go³dap oraz dolinami Go³dapy i Jarki, a na
wschodzie dolin¹ B³êdzianki. Wody lodowcowe nanosi³y osady piaszczyste, z których powsta³y sandry.
Sandr bezpoœrednio przylegaj¹cy do rynny jeziora Go³dap tworzy poziom po³o¿ony na wysokoœci
160–170 m n.p.m, a w dolinie B³êdzianki – 155–180 m n.p.m.

Fig. 3. Rozwój rzeŸby terenu PKPR i okolic (T. Krzywicki, K. Pochocka-Szwarc, T. Trzebiatowski)
a. etap I – transgresja l¹dolodu fazy pomorskiej; b. etap II – postój czo³a l¹dolodu na linii Go³dap–Pluszkiejmy–¯ytkiejmy w czasie recesji l¹dolodu fazy pomorskiej; c. etap III – postój czo³a l¹dolodu w okolicy
Mechacza Wielkiego w czasie recesji l¹dolodu fazy pomorskiej; d. etap IV – schy³ek plejstocenu i holocen

Podczas postêpuj¹cego wytapiania masy l¹dolodu (deglacjacji), lód ¿ywy (aktywny, podlegaj¹cy
przemieszczaniu) najd³u¿ej utrzymywa³ siê miêdzy B³êdziank¹ a ¯ytkiejmami oraz w rejonie bagna Mechacz Wielki (fig. 3c), od którego na po³udnie wznosz¹ siê moreny czo³owe. Jêzor lodowy, rozwiniêty
prawdopodobnie w miejscu Mechacza Wielkiego (stan. geol. 2) oddzieli³ siê od masy l¹dolodu, staj¹c siê
tym samym du¿¹ bry³¹ martwego lodu. Bry³y martwego lodu d³ugo zalega³y w ró¿nych rejonach, m.in. na
obszarze rezerwatu Boczki. Rynny lodowcowe w czasie recesji l¹dolodu by³y konserwowane lodem.
Odp³yw wód z topniej¹cego l¹dolodu (w kierunku po³udniowym) odbywa³ siê wówczas na powierzchni
tego lodu. Dolina B³êdzianki jest rynn¹ polodowcow¹. Widaæ to wyraŸnie w jej morfologii na odcinku

miêdzy Maciejowiêtami a Stañczykami (stan. geol. 11) oraz miêdzy Stañczykami a B³êdziszkami. Wody
roztopowe, p³yn¹ce na powierzchni martwego lodu rynn¹ B³êdzianki, rozlewa³y siê miejscami szeroko
poza obszar rynny i nanosz¹c osady piaszczyste usypa³y rozleg³¹ równinê sandrow¹, rozci¹gaj¹c¹ siê dziœ
na pó³noc od wsi Bludzie Wielkie i B³êdziszki (fig. 3c). Miêdzy lodem zalegaj¹cym w rynnie a bry³ami lodu
le¿¹cymi na wschód od niej powsta³, zbudowany z piasków, mu³ków i i³ów, taras kemowy, przykryty póŸniej
cienk¹ warstw¹ piasków sandrowych. Znaczne powierzchnie Puszczy zajmuje pagórkowata wysoczyzna
polodowcowa zbudowana z glin zwa³owych ilastych i piasków lodowcowych. Wysokoœci bezwzglêdne
kszta³tuj¹ siê tu w granicach 170–230 m n.p.m.
L¹dolód zlodowacenia Wis³y ust¹pi³ z rejonu Polski pó³nocnej, a wiêc i Puszczy Rominckiej,
ok. 13–14 tys. lat temu. RzeŸba du¿ej czêœci terenu Puszczy ukszta³towa³a siê podczas deglacjacji
arealnej. Na bry³ach i miêdzy nimi osadza³y siê piaski. Po wytopieniu siê bry³ martwego lodu powsta³
pagórkowaty, silnie zró¿nicowany morfologicznie krajobraz przypominaj¹cy mozaikê, gdzie pomiêdzy
kemami i morenami martwego lodu utworzy³y siê zatorfione obni¿enia – niecki wytopiskowe, pozosta³e
po wytopieniu bry³ martwego lodu. Wspomniane wzgórza zbudowane s¹ z piasków, ¿wirów oraz mu³ków
i i³ów, które by³y deponowane w przetainach lodowych lub miêdzy bry³ami martwego lodu. Osady te czêsto
pokryte s¹ glinami zwa³owymi w sp³ywach o mi¹¿szoœciach siêgaj¹cych 5–7 m. Du¿e powierzchnie w zachodniej i œrodkowej czêœci Puszczy zbudowane s¹ z takich glin, które widoczne s¹ zarówno na wierzchowinach, stokach, jak i u podnó¿y wzgórz. Znacznymi rozmiarami i wysokoœciami wzglêdnymi (30–40,
a nawet 60 m) odznaczaj¹ siê wzgórza (plateau) kemowe, zbudowane z i³ów i mu³ków, le¿¹ce na pó³noc
od Zawiszyna oraz na po³udnie od Dubeninek. Najprawdopodobniej wzgórzem kemowym, zbudowanym
z piasków i ¿wirów, jest wzniesienie Królewska Góra (218,0 m n.p.m.) (stan. geol. 5).
U schy³ku plejstocenu, w tzw. póŸnym glacjale (trwaj¹cym od 13,8 do 11,7 tys. lat temu), dominuj¹cymi procesami by³y wietrzenie mechaniczne oraz denudacja. Bry³y martwego lodu zagrzebane
w osadach wodnolodowcowych lub lodowcowych ostatecznie wytopi³y siê na terenie Polski pó³nocno-wschodniej oko³o 9 tys. lat temu, czyli ju¿ w holocenie. Po ich wytopieniu zaczê³a siê tworzyæ
wspó³czesna sieæ rzeczna (fig. 3d), zosta³a otwarta droga odp³ywu ku pó³nocy, do zlewni Prego³y i dalej –
do Morza Ba³tyckiego. Rzeki zaczê³y wykorzystywaæ pozbawione lodu rynny, np. dawn¹ rynnê wykorzystuj¹ B³êdzianka i Bludzia. W niektórych przeg³êbieniach rynien powsta³y jeziora (np. Jezioro Boczne,
Jezioro Czarne).
W holocenie dawne niecki wytopiskowe po du¿ych bry³ach lodu (np. w rejonie dzisiejszego rezerwatu
Struga ¯ytkiejmska) zmieni³y siê w jeziorzyska, które w miarê ocieplania siê klimatu zarasta³y i przekszta³ca³y siê w torfowiska. Po wytopieniu ma³ych bry³ zagrzebanych w piaskach sandrowych powsta³
sandr dziurawy. Na uwolnionym od lodu obszarze rozwija³a siê roœlinnoœæ. Wody opadowe erodowa³y
zbocza rynien i wy¿szych form (kemów, moren martwego lodu), tworz¹c w¹wozy i jary. Najwiêcej z nich
mo¿na spotkaæ w rynnie B³êdzianki, w okolicach Maciejowiêt i Bêdziszewa. Na zboczach doliny B³êdzianki
powsta³o kilka osuwisk, do dziœ czynnych. Najprawdopodobniej wówczas powsta³y prze³omy doliny
B³êdzianki: w Stañczykach oraz miêdzy B³êdziszkami a Bêdziszewem. Obecnie obszerne powierzchnie
Puszczy zajmuj¹ torfowiska – tereny stale podmok³e, o trudno przepuszczalnym pod³o¿u, pokryte zbiorowiskami roœlin bagiennych lub bagienno-³¹kowych,
wystêpuj¹ce zarówno w nieckach wytopiskowych,
zag³êbieniach bezodp³ywowych, jak i w dolinach
rzek. Wystêpuje tu wiele typów torfowisk: niskie,
przejœciowe i wysokie. Torfowiskami wysokimi s¹
m.in. torfowisko Mechacz Wielki (stan. geol. 2) i torfowisko kopu³owe (stan. geol. 7).
Na powierzchni terenu znajduje siê wiele g³azów
narzutowych. Jednym z wiêkszych w Puszczy
Rominckiej jest g³az le¿¹cy kilkaset metrów od granicy pañstwa, miêdzy rezerwatami Mechacz Wielki
i Boczki, na œrodku po³udnikowej, zaroœniêtej przecinki. Jego obwód wynosi 9,10 m, d³ugoœæ – 2,60 m,
szerokoœæ – 2,86 m i wysokoœæ – 1,50 m. NajwiêkWidok z Go³dapskiej Góry w kierunku pó³nocnym
szym z g³azów na terenie PKPR jest g³az Annita
(fot. T. Krzywicki)
(stan. geol. 4).

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Ujêcie wód mineralnych – uzdrowisko Go³dap 54°19'35"N; 22°19'58"E
Wybudowana w 2013 r. pijalnia wód mineralnych
wraz z grot¹ soln¹ oraz tê¿nia solankowa znajduj¹ siê
w dzielnicy uzdrowiskowej Go³dapi, nad jeziorem
Go³dap. Obiekty s¹ czêœci¹ parku zdrojowego. Wody
pochodz¹ce z dwóch otworów wiertniczych (o g³êbokoœci 851,0 i 426,0 m) s¹ wodami leczniczymi. Poziomy wód mineralnych wystêpuj¹ poni¿ej osadów
czwartorzêdowych (tj. na g³êb. ponad 200 m). Wody
mineralne chlorkowo-sodowe, fluorkowe o mineralizacji 0,63% pochodz¹ z utworów jury dolnej i œrodkowej (mu³owców i piasków) z g³êbokoœci 610,0–647,0 m.
S¹ stosowane w kuracji szczególnie schorzeñ uk³adu
trawiennego. Drugi eksploatowany poziom wodonoœny z wod¹ chlorkowo-wodorowêglanowo-sodow¹,
fluorkow¹ o mineralizacji 0,14% stanowi¹ ska³y kredy
górnej (piaski kwarcowo-glaukonitowe), wystêpuj¹ce
Tê¿nie w Go³dapi (fot. T. Krzywicki)
na g³êbokoœci 380,0–410,0 m. Woda z tego poziomu,
ze znaczn¹ zawartoœci¹ sodu, chlorków i fluorków, jest przeznaczona do butelkowania.
2. Torfowisko wysokie Mechacz Wielki 54°20'21"N; 22°26'41"E
Torfowisko Mechacz Wielki – rezerwat przyrody – znajduje siê na po³udnie od Czarnowa Œredniego.
Torfowisko wype³nia owalne zag³êbienie terenu otoczone wianuszkiem wzgórz o wysokoœciach wzglêdnych oko³o 20 m. Wzgórza zbudowane s¹ z piasków i ¿wirów przykrytych glinami zwa³owymi
w sp³ywach o mi¹¿szoœciach przekraczaj¹cych 7 m.
Obni¿enie wype³nione torfami jest mis¹ koñcow¹.
Moreny po³o¿one na zachód, po³udnie i wschód od
torfowiska to moreny czo³owe (fig. 4a). W miarê postêpuj¹cego wytapiania siê lodu jêzor lodowcowy
oddzieli³ siê od g³ównej masy l¹dolodu i sta³ siê
bry³¹ martwego lodu (fig. 4b), a ¿wirowo-piaszczyste moreny zosta³y w du¿ej czêœci pokryte glinami
sp³ywowymi (fig. 4b). Przyjmuje siê, ¿e proces wytapiania bry³ martwego lodu trwa³ do pocz¹tków
holocenu (ok. 9 tys. lat temu). W holocenie w niecce
koñcowej powsta³o jezioro (lub cztery niewielkie jeziora
rozdzielone wa³ami piaszczystymi) o ³¹cznej powierzchni
ok. 1,5 km2, oszacowanej na podstawie przestrzenTorfowisko Mechacz Wielki (fot. M. Marzec)
nego zasiêgu gytii w dnie torfowiska. Jeziora stopniowo wype³nia³y siê gytiami. Znaleziono w nich
orzechy ciep³olubnej kotewki wodnej, co œwiadczy o istnieniu p³ytkiego, ciep³ego zbiornika eutroficznego (z du¿¹ zawartoœci¹ soli mineralnych w wodach, powoduj¹cych intensywny rozwój ¿ycia biologicznego, spadek zawartoœci tlenu i ograniczenie procesów mineralizacji). Gytie podœcielone s¹ piaskami
ró¿noziarnistymi. Ich mi¹¿szoœci wynosz¹ 2,5–9,0 m. W efekcie zarastania jeziora od ok. 1,95 tys. lat
temu (pierwsza po³owa fazy subatlantyckiej; fig. 2) stopniowo zmienia³y siê w torfowisko: najpierw
niskie, potem – na skutek ograniczenia dop³ywu wód gruntowych ze sk³adnikami mineralnymi – przejœciowe, a ostatecznie wysokie (ok. 1,25 tys lat temu) (fig. 4c). Tempo akumulacji torfów by³o tu
wyj¹tkowo du¿e – w czasie ostatnich 2 tys. lat wynosi³o œrednio 2,5–2,8 mm/rok. Centralna czêœæ torfowiska Mechacz Wielki to torfowisko wysokie (bezleœny mszar kêpkowo-dolinkowy o powierzchni kilku
ha), poroœniête kar³owat¹ sosn¹, powsta³e w procesie narastania torfów i odciêcia od wód gruntowych,
zasilane jedynie przez wody opadowe. Ta czêœæ torfowiska ma formê kopu³y o wysokoœci 3,75 m.

Na zewn¹trz wystêpuje mszar z drzewostanem
sosnowym, a jeszcze dalej, ku brzegom torfowiska – bór bagienny, œwierczyna na torfie i ols.
W runie dominuj¹ torfowce. Wystêpuj¹ tu:
we³nianka pochwowata, rosiczka okr¹g³olistna,
modrzewnica zwyczajna, ¿urawina b³otna, mniej
licznie: ¿urawina drobnolistkowa, ba¿yna czarna,
malina moroszka, manna litewska i turzyca
sk¹pokwiatowa. Trzy ostatnie gatunki figuruj¹
w polskiej czerwonej ksiêdze. Torfowisko Mechacz Wielki jest jednym z najlepiej wykszta³conych i najlepiej zachowanych kompleksów wysokich torfowisk ba³tyckich w Polsce.
3. Morena czo³owa ko³o torfowiska Mechacz
Wielki 54°20'08"N; 22°27'49"E
Stanowisko jest zlokalizowane na wschód od
rezerwatu Mechacz Wielki, przy drodze leœnej
o przebiegu W–E, któr¹ prowadzi zielony szlak
pieszy. W skarpie na wschodnim stoku wzgórza
(203,5 m n.p.m) znajduje siê ods³oniêcie o ekspozycji po³udniowej. W jego zachodniej czêœci

Fig. 5. Profil geologiczny osadów moreny czo³owej
w ods³oniêciu na wschód od torfowiska Mechacz
Wielki (T. Krzywicki, K. Pochocka-Szwarc)
1 – gleba, 2 – piaski py³owate z g³azikami,
3 – gliny zwa³owe, 4 – piaski z orsztynem,
5 – piaski drobnoziarniste ze ¿wirami

G³az narzutowy Annita (fot. T. Krzywicki)

Fig. 4. Schemat powstawania torfowiska Mechacz Wielki
(K. Pochocka-Szwarc)

wystêpuj¹ piaski py³owate z g³azikami (Æ do 20 cm)
(fig. 5), stanowi¹ce zwietrzelinê glin zwa³owych,
obocznie przechodz¹ce w piaski scementowane orsztynem (osady piaszczyste z wodorotlenkami ¿elaza
i manganu). Pod nimi widoczne s¹ piaski ze ¿wirami,
a nad nimi pojawiaj¹ siê gliny zwa³owe, których
mi¹¿szoœæ wzrasta ku wschodowi. Oko³o 3,2 m od zachodniego krañca ods³oniêcia sp¹g glin nachylony
jest pod du¿ym k¹tem. Dalej mi¹¿szoœæ glin przekracza 2,0 m. 8 m dalej ku wschodowi spod glin
ods³aniaj¹ siê piaski drobnoziarniste z nielicznymi
¿wirami. W tym samym wzgórzu, oko³o 370 m (przy
drodze z Pluszkiejm do Czarnowa Œredniego) wykonano wiercenie, w którym stwierdzono gliny zwa³owe
z cienkim przewarstwieniem ¿wirów, o mi¹¿szoœci
ponad 10 m. Wzgórze jest przyk³adem moreny czo³owej, zbudowanej z piasków przykrytych glinami
w sp³ywach, powsta³ych podczas wytopienia w strefie
bliskiego kontaktu z lodem. Gliny w sp³ywach w ró¿nych czêœciach formy maj¹ zmienn¹ mi¹¿szoœæ.
Morena ta jest jednym z kilku wzgórz otaczaj¹cych
torfowisko Mechacz Wielki.
4. G³az narzutowy Annita 54°20'13"N; 22°29'01"E
G³az Annita znajduje siê w pó³nocno-zachodniej
czêœci Puszczy, niedaleko skrzy¿owania drogi, któr¹
prowadzi szlak pieszy zielony, z drog¹ z Budwieci
w g³¹b Puszczy, na zachód od rezerwatu Boczki. Jest
to granitoid z widocznymi ¿y³ami kwarcowymi.

Jego obwód wynosi 11,3 m, a wysokoœæ – 1,20 m. G³az zosta³ tu przytransportowany przez l¹dolód
zlodowacenia Wis³y. Obecnie czêœciowo jest poroœniêty mchem. Od pó³nocnej strony na g³azie wyryty
jest napis „Annita”. Annita Löwe, od której imienia g³az zyska³ nazwê przed I wojn¹ œwiatow¹, by³a siostr¹
¿ony leœniczego Witte z Budwieci. Jest to najwiêkszy g³az narzutowy w polskiej czêœci Puszczy.
Oko³o 50 m od niego le¿y mniejszy g³az, szary granitoid o obwodzie 5,70 m i wysokoœci 1,25 m.
5. Kem – Królewska Góra 54°20'37"N; 22°31'06"E
Królewska Góra (218,0 m n.p.m.) jest po³o¿ona
w œrodkowej czêœci Puszczy, przy granicy pañstwa.
Jest to najwy¿sze wzgórze w tej czêœci Puszczy – jego
wysokoœæ wzglêdna wynosi ok. 30 m. Œciany ods³oniêcia w tym wzgórzu osi¹gaj¹ ok. 7 m wysokoœci. Widaæ
w nich warstwowane horyzontalnie piaski i ¿wiry,
a w dnie ods³oniêcia wystêpuj¹ g³azy o œrednicy do 1 m.
W obni¿eniach na powierzchni martwego lodu,
w przetainach (czêsto o owalnym kszta³cie) powstawa³y zbiorniki, w których by³y osadzane mu³ki i piaski,
a czasem piaski i ¿wiry. Po stopieniu mas lodowych
(fig. 6) powstawa³y formy wypuk³e – kemy, zbudowane z osadów akumulowanych uprzednio w przetaOds³oniêcie w kemie Królewska Góra
(fot. T. Krzywicki)
inach. Kemom czêsto towarzysz¹ zag³êbienia wytopiskowe (wytopiska).

Fig. 6. Schemat powstawania kemu (M. Krzeczyñska, K. Pochocka-Szwarc)

6. Morena czo³owa spiêtrzona – Wzgórze Weroniki 54°19'42"N; 22°32'34"E
Dawna ¿wirownia na Wzgórzu Weroniki (196,2 m n.p.m.) znajduje siê oko³o 500 m na po³udniowy
zachód od rezerwatu Czerwona Struga, w pobli¿u drogi ³¹cz¹cej leœniczówkê
Bludzie z leœniczówk¹ Boczki. W górnej czêœci ods³oniêcia o wysokoœci
4,5–5,0 m widaæ piaski z g³azikami (fig. 7). Poni¿ej wystêpuj¹ wk³adki mu³ków
oraz piaski py³owate. Pod nimi le¿¹ piaski drobnoziarniste z soczewami piasków ró¿noziarnistych i mu³ków. Osady te zapadaj¹ ku wschodowi pod k¹tem
ok. 40–50°. S¹ zaburzone, tzn. nie le¿¹ w swojej pierwotnej pozycji. Jest to
efekt spiêtrzenia osadów na skutek dynamicznej dzia³alnoœci l¹dolodu. W dnie
odkrywki i w okolicy le¿y wiele g³azów narzutowych.
Wzgórze Weroniki jest moren¹ czo³ow¹ spiêtrzon¹. Jest jedn¹ z wielu moren
znacz¹cych zasiêg czo³a l¹dolodu na linii Jurkiszki–Pluszkiejmy–Budwiecie–Boczki–dolina B³êdzianki–¯ytkiejmska Struga–granica pañstwa.

Fig. 7. Profil geologiczny osadów moreny czo³owej spiêtrzonej
Wzgórze Weroniki (T. Krzywicki)
1 – piaski z g³azikami, 2 – mu³ki, 3 – piaski py³owate, 4 – piaski drobnoziarniste,
5 – piaski ró¿noziarniste, 6 – piaski drobno- i œrednioziarniste

7. Torfowisko kopu³owe w pobli¿u doliny Bludzi 54°20'17"N; 22°33'25"E
Stanowisko znajduje siê na pó³noc od rezerwatu
Czerwona Struga, w obszernym zatorfionym i czêœciowo
zalanym wod¹ na skutek dzia³alnoœci bobrów obni¿eniu terenu. Na pó³noc od stanowiska przebiega
czerwony szlak Œladami Rominckich Jeleni. Z drogi,
poœród mokrade³ i trzcinowisk, widaæ pagórek. Jest to
wyniesienie terenu zbudowane z martwicy wapiennej
i torfów. Wysokoœæ wzglêdna tego pagórka wynosi
ok. 6 m. Poroœniêty jest szuwarem trzcinowym. Na
jego szczycie roœnie wierzba. Jest to przyk³ad torfowiska kopu³owego, charakteryzuj¹cego siê wyniesionym ponad otoczenie pok³adem torfów. Tutaj, oprócz
torfów pokrywaj¹cych powierzchniê, wystêpuje
Torfowisko kopu³owe (fot. T. Krzywicki)
mi¹¿szy poziom martwicy wapiennej przewarstwionej
wk³adkami mchów brunatnych i namu³ów ¿elazistych
(fig. 8). Osady te tworz¹ kopu³ê o wysokoœci kilku metrów i œrednicy ok. 40 m. Na zboczach pagórka s¹czy siê
woda i strug¹ sp³ywa do obni¿enia.
Pocz¹tkowo w zag³êbieniu terenu rozwija³o siê torfowisko niskie. Aby powsta³o torfowisko kopu³owe,
musia³y zaistnieæ szczególne warunki œrodowiska. Pierwszym z nich by³ deficyt tlenu w wodzie Ÿródlanej,
drugim – du¿a zawartoœæ jonów wapniowych Ca2+ i wodorowêglanowych HCO3–.

Fig. 8. Schematyczny przekrój geologiczny przez torfowisko kopu³owe ko³o Czerwonej Strugi
(T. Krzywicki, T. Trzebiatowski wg M. Ga³ki; zmieniony)
1 – torfy zielne, 2 – mchy brunatne, 3 – martwica wapienna, 4 – namu³y ¿elaziste,
5 – mu³ki wapienne z piaskami, 6 – piaski ze ¿wirami

Pocz¹tki torfowiska kopu³owego w tym miejscu nale¿y wi¹zaæ z wyp³ywem wód bogatych w jony wapniowe i wodorowêglanowe. Z wody zacz¹³ wytr¹caæ siê wêglan wapnia w postaci martwicy wapiennej.
Utrudnia³a ona wyp³yw wody ze Ÿród³a, co spowodowa³o, ¿e w najbli¿szej okolicy torfowiska kopu³owego
podwy¿szy³ siê poziom wód gruntowych. Przyrastaj¹ca martwica powodowa³a wzrost kopu³y, a wkraczaj¹ca na ni¹ roœlinnoœæ tworzy³a po rozk³adzie przewarstwienia torfowe. Proces móg³ trwaæ setki lub
nawet tysi¹ce lat i trwa nadal. Wiêkszoœæ osadów tworz¹cych „masyw” wzgórza torfowego stanowi jednak
martwica wapienna. Poni¿ej niej le¿¹ piaski i mu³ki oraz piaski ze ¿wirami. Piêæ podobnych, lecz mniejszych torfowisk kopu³owych znajduje siê w rezerwacie Struga ¯ytkiejmska, a kilka w rosyjskiej czêœci Puszczy.
8. Torfowiska zboczowe w dolinie B³êdzianki 54°19'11"N; 22°36'51"E
Torfowiska zboczowe s¹ po³o¿one na zachodnim stromym zboczu doliny B³êdzianki, na pó³nocny
zachód od leœniczówki Dziki K¹t, poni¿ej dawnego hotelu robotników leœnych (pó³nocny kraniec wsi
Bêdziszewo). Skarpa doliny ma tu oko³o 15–17 m wysokoœci i w wiêkszoœci zbudowana jest z glin

zwa³owych. Dolina B³êdzianki jest przyk³adem rynny lodowcowej. Jej szerokoœæ w tym miejscu wynosi
oko³o 200–250 m. Na stromych zboczach doliny, gdzie znajduj¹ siê wychodnie piaszczystej warstwy wodonoœnej, utworzy³o siê kilka torfowisk zboczowych, inaczej zwanych wisz¹cymi (fig. 9). Ich szerokoœæ wynosi kilka–kilkanaœcie metrów. Tworz¹ one soczewki, z których s¹cz¹ siê wody tworz¹ce strumyczki.
Uchodz¹ one do B³êdzianki. Powierzchnie torfowisk s¹ nachylone zgodnie z nachyleniem stoku, sprawiaj¹c
wra¿enie przyklejonych do zbocza doliny. W strefie torfowisk po³o¿onej najwy¿ej (w miejscu wyp³ywu
wód), przy drodze przecinaj¹cej zbocze doliny, rozwinê³o siê niewielkie osuwisko z dobrze widoczn¹ nisz¹ osuwiskow¹.

Fig. 9. Schematyczny profil geologiczny zachodniego zbocza doliny B³êdzianki
z torfowiskiem zboczowym (T. Krzywicki)
holocen: 1 – piaski humusowe, 2 – torfy; kompleks pó³nocnopolski:
3 – gliny zwa³owe; kompleks œrodkowopolski: 4 – piaski wodnolodowcowe,
5 – gliny zwa³owe

9. Prze³om B³êdzianki w Stañczykach 54°17'54"N; 22°39'08"E
W Stañczykach B³êdzianka wcina siê na g³êbokoœæ
ponad 30 m w osady wysoczyzny i przykrywaj¹cego
j¹ sandru. Prze³om powsta³ miêdzy dwoma odcinkami
rynny polodowcowej: po³udniowym, zwanym Kot³em
Maciejowiêta (stan. geol. 11) oraz pó³nocnym, w okolicy
B³¹ka³. Ponad prze³omem wznosz¹ siê dwa równoleg³e
do siebie mosty kolejowe zbudowane w latach 1912–26.
W okolicach prze³omu B³êdzianki w Stañczykach wyró¿nia siê dwa kompleksy osadów: w dolnej czêœci piaski
i gliny zwa³owe kompleksu œrodkowopolskiego, wy¿ej –
dwa poziomy piasków i ¿wirów wodnolodowcowych,
gliny zwa³owe oraz osady kemów, nale¿¹ce do komplekPrze³om B³êdzianki w Stañczykach (fot. T. Krzywicki) su pó³nocnopolskiego (fig. 10). Mosty spinaj¹ kem

Fig. 10. Schematyczny przekrój geologiczny przez prze³om B³êdzianki w Stañczykach
(T. Krzywicki, T. Trzebiatowski)
kompleks pó³nocnopolski: 1 – piaski wodnolodowcowe, 2 – piaski i mu³ki kemów,
3 – gliny zwa³owe, 4 – piaski wodnolodowcowe; kompleks œrodkowopolski: 5 – gliny zwa³owe,
6 – piaski wodnolodowcowe

z sandrem. Droga z B³¹ka³ do Stañczyków z zabytkow¹ alej¹ 229 jarz¹bów szwedzkich, sprowadzonych tu
w pocz. XX w., prowadzi po gliniastej ostrodze, rozdzielajacej dwie rynny. Wody jezior Tobellus Du¿y i Tobellus Ma³y wype³niaj¹ po³udnikowo rozci¹gniête obni¿enie rynny polodowcowej, wyciêtej w glinach
zwa³owych. Pod oboma poziomami glin zwa³owych w otworze studziennym nad jeziorem Tobellus Ma³y
nawiercono piaski wodnolodowcowe. W korycie B³êdzianki le¿y wiele g³azów narzutowych.
10. Rynna Jeziora Bocznego 54°16'45"N; 22°39'03"E
Na wschodnim wysokim brzegu Jeziora Bocznego
znajduje siê punkt widokowy. Doskonale widaæ st¹d
jezioro. Tafla wody le¿y prawie 30 m poni¿ej. Wody
jeziora wype³niaj¹ po³udnikowo zorientowane, zamkniête obni¿enie o d³ugoœci oko³o 3 km, szerokoœci
zaledwie 300–350 m i g³êbokoœci 33,5 m. Obni¿enie to
jest rynn¹ lodowcow¹ subglacjaln¹. Zosta³a ona
wyerodowana przez wody p³yn¹ce w tunelu pod l¹dolodem (fig. 11a). W czasie deglacjacji martwy lód
konserwowa³ rynnê. Piaski naniesione przez wody
roztopowe przykry³y martwy lód (fig. 11b). Po ca³kowitym wytopieniu lodu obni¿enie wype³ni³o siê wodami
Jezioro Boczne (fot. T. Krzywicki)
Jeziora Bocznego (fig. 11c).
Na stromych, gliniastych zboczach rynny znajduj¹
siê liczne rozciêcia erozyjne, które u podnó¿a koñcz¹ siê sto¿kami, tworz¹cymi niewielkie pó³wyspy.
W po³owie stoku wschodniego widoczne s¹ œlady po dawnym osuwisku.

Fig. 11. Schemat powstawania Jeziora Bocznego
(T. Krzywicki, K. Pochocka-Szwarc, T. Trzebiatowski)
kompleks pó³nocnopolski: 1 – piaski i ¿wiry wodnolodowcowe, 2 – piaski wodnolodowcowe,
3 – ¿wiry i piaski naniesione przez wody w tunelach lodowcowych, 4 – gliny zwa³owe;
kompleks œrodkowopolski: 5 – piaski wodnolodowcowe, 6 – gliny zwa³owe

11. Kocio³ Maciejowiêta 54°16'46"N; 22°40'35"E
Stanowisko jest po³o¿one na trasie œcie¿ki dydaktycznej Wokó³ Jarów B³êdzianki. Na po³udnie od Stañczyków B³êdzianka p³ynie obni¿eniem o d³ugoœci
ok. 1,5 km, szerokoœci 500–600 m i g³êbokoœci 55–60 m.
To obni¿enie o stromych zboczach nazywane jest
Kot³em Maciejowiêta. Na zboczu po³udniowym przy
wschodnim krañcu obni¿enia znajduje siê punkt
widokowy. Z tego miejsca rozci¹ga siê niezwykle
malowniczy widok na Kocio³ Maciejowiêta oraz na
mniejsz¹ podobn¹ formê, ci¹gn¹c¹ siê ku po³udniowemu wschodowi w stronê wsi Prawy Las. B³êdzianka na prze³omowym odcinku miêdzy kot³ami ma
charakter rw¹cego potoku górskiego. Spadek rzeki
Zbocza rynny lodowcowej – Kocio³ Maciejowiêta
(fot. T. Krzywicki)
na tym 1,4-kilometrowym odcinku wynosi 15 m.

Kocio³ Maciejowiêta wyciêty jest w pod³o¿u zbudowanym z piasków wodnolodowcowych i glin
zwa³owych. Osady te ods³aniaj¹ siê w dolnej czêœci jego zboczy. W zboczach pó³nocnych i czêœciowo
po³udniowych widoczne s¹ piaski, po³o¿one pomiêdzy dwoma poziomami glin. Powierzchnia wysoczyzny zbudowana jest z glin zlodowacenia Wis³y. Gliny zwa³owe, w których zosta³a wyerodowana rynna,
s¹ najprawdopodobniej osadami kompleksu œrodkowopolskiego – zlodowacenia Odry, powsta³ymi
160,0–130,0 tys. lat temu. Gliny zwa³owe ods³aniaj¹ce siê na powierzchni terenu powsta³y w zlodowaceniu Wis³y. Wody p³yn¹ce w l¹dolodzie wy¿³obi³y rynnê wcinaj¹c¹ siê w osady pod³o¿a. Na rynnowe pochodzenie doliny B³êdzianki wskazuj¹ m.in. strome, pozbawione tarasów zbocza doliny o nachyleniu
dochodz¹cym do 60°, jak równie¿ jej znaczna g³êbokoœæ – 30–60 m oraz przebieg z pó³nocnego zachodu
na po³udniowy wschód. Podczas deglacjacji rynna zosta³a wype³niona bry³ami martwego lodu. Wody
roztopowe p³yn¹ce z topniej¹cego l¹dolodu nanios³y pokrywy piasków wodnolodowcowych (sandrowych), przykrywaj¹c czêœciowo martwy lód konserwuj¹cy obni¿enie przysz³ego kot³a. Obecnie na zboczach s¹ widoczne rozciêcia erozyjne – w¹wozy i jary, a u ich podnó¿a – sto¿ki usypiskowe. Jest to efekt
procesów erozji i akumulacji zachodz¹cych ju¿ w holocenie. W obni¿eniach terenu do dziœ akumulowane
s¹ torfy i namu³y.
12. Jezioro na Tatarskiej Górze 54°14'34"N; 22°19'32"E
Tatarska Góra (308,0 m n.p.m.) jest po³o¿ona na
po³udnie od Go³dapi, 16 km od granicy Parku. Wraz
z Szesk¹ Gór¹ (309,0 m n.p.m.) i Go³dapsk¹ Gór¹
(271,8 m n.p.m.) tworz¹ masyw Wzgórz Szeskich.
Tatarska Góra, obecnie zalesiona, jest form¹ polodowcow¹ – kemem o dwóch wierzcho³kach, pomiêdzy
którymi znajduje siê niewielkie jezioro wytopiskowe
(fig. 12). Jest to najwy¿ej po³o¿ony zbiornik wodny
w regionie mazurskim (na wysokoœci 288,0 m n.p.m.).
Jeziorko wraz z otaczaj¹cym je torfowiskiem wysokim
wype³nia sierpowat¹ nieckê, sprawiaj¹c¹ wra¿enie
krateru. Jezioro jest zanikaj¹cym zbiornikiem dystroJezioro wytopiskowe na Tatarskiej Górze
ficznym – jego wody s¹ s³abo natlenione i zawieraj¹
(fot. M. S³apik)
znaczn¹ iloœæ kwasów humusowych, nadaj¹cych wodzie
kwaœny odczyn i ¿ó³tawe zabarwienie. Znajduje siê tu
rezerwat przyrody Torfowisko na Tatarskiej Górze –
najm³odszy (powo³any 15.03.2012 r.) i jeden z mniejszych (0,0187 km2) rezerwatów w Polsce. Ochron¹ objêto tu kompleks torfowisk przejœciowych i wysokich wokó³
jeziora oraz sam zbiornik. Znajduj¹ siê tu stanowiska
turzycy sk¹pokwiatowej i rosiczki d³ugolistnej. Osobliwoœci¹ flory Tatarskiej Góry jest tojad mocny zwany
mordownikiem – roœlina truj¹ca, której nie nale¿y
dotykaæ.
Fig. 12. Tatarska Góra – szkic hipsometryczny
(K. Pochocka-Szwarc)

WALORY KRAJOZNAWCZE I TURYSTYKA
Na terenie PKPR i jego otuliny, oprócz zachwycaj¹cej przyrody i malowniczych krajobrazów, znajduje
siê wiele ciekawych obiektów zabytkowych. Uwarunkowania historyczne i po³o¿enie geograficzne sprawia³y, ¿e obszar ten by³ w XVI–XVIII w. miejscem, gdzie przenika³o siê wiele kultur: pruska, litewska, polska, a tak¿e, za spraw¹ protestantów austriackich i osadników francuskich, salzburska i francuska. Na obszarze PKPR i w okolicy pozosta³o bardzo wiele cmentarzy ewangelickich.

Go³dap jest siedzib¹ gminy miejsko-wiejskiej, a od 2002 r. –
tak¿e powiatu. Miasto zbudowano w miejscu dawnej wsi
Szy³ajty w 2. po³. XVI w. Prawa miejskie Go³dap otrzyma³a
w 1570 r., a nada³ je pruski ksi¹¿ê Fryderyk Albert. Nazwa miasta
pochodzi od nazwy rzeki Go³dapa (prus. galdo – dolina, ape –
rzeka lub lit. gelda – niecka, upe – rzeka). Najwa¿niejszymi
zabytkami Go³dapi s¹ koœció³ ewangelicki NMP Matki Koœcio³a
w stylu póŸnogotyckim z 1560 r., neogotycki koœció³ œw. Leona
z 1894 r. oraz zespó³ dawnych koszar piechoty hr. Dönhoffa
z XIX w., w którym obecnie mieszcz¹ siê gimnazjum, jednostka
wojskowa, a tak¿e basen i Muzeum Ziemi Go³dapskiej. Godna
uwagi jest te¿ wie¿a ciœnieñ z 1905 r. z kawiarni¹ i tarasami widokowymi. W mieœcie znajduj¹ siê zabytkowe cmentarze: dwa
wojenne z I wojny œwiatowej (ul. Suwalska i ul. Boczna) oraz
¿ydowski i ewangelicki (ul. Cmentarna).
Oko³o 2,5 km na pó³noc od miasta znajduje siê przejœcie
graniczne z Rosj¹ (Obwodem Kaliningradzkim) Go³dap/Gusiew.
Zabytkowa wie¿a ciœnieñ w Go³dapi
W 2000 r. miasto Go³dap otrzyma³o status uzdrowiska.
(fot. M. Barañska)
Sanatorium Wital znajduje siê ok. 4 km od centrum miasta,
na zachodnim brzegu jeziora Go³dap. Go³dap jest uzdrowiskiem
klimatyczno-borowinowym. Borowinê pozyskuje siê ze z³ó¿ z okolic pobliskiej Niedrzwicy. Solanki eksploatowane z otworów nad jeziorem Go³dap wykorzystuje siê w kuracjach pitnych, a tak¿e inhalacjach
(tê¿nia) i k¹pielach (baseny). Uzdrowisko specjalizuje
siê w leczeniu schorzeñ narz¹dów ruchu, dróg oddechowych, uk³adu nerwowego oraz chorób kobiecych.
Go³dapska Góra (Piêkna Góra) jest wzniesieniem
w pó³nocnej czêœci Wzgórz Szeskich. Jej wierzcho³ek
(271,8 m n.p.m.) to atrakcyjny punkt widokowy z obrotow¹ kawiarni¹ na szczycie i centrum narciarskim
(wyci¹gi, kolej krzese³kowa). Ni¿sza (260,0 m n.p.m.),
wschodnia czêœæ, zwana jest Zamkow¹ Gór¹. W X–XI w.
istnia³ tu gród, który przetrwa³ jako miejsce schronienia ludnoœci do XIII w. By³ on najbardziej na pó³nocny
zachód wysuniêt¹ fortyfikacj¹ jaæwiesk¹.
Go³dapska Góra (fot. R. Dutkiewicz)
Stañczyki to malowniczo po³o¿ona miejscowoœæ,
której najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ dwa równoleg³e do siebie mosty kolejowe, zaprojektowane
przez w³oskich architektów jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹. Zwi¹zane s¹ z lini¹ kolejow¹ Go³dap–¯ytkiejmy (Schitkhemen)–Czistyje Prudy (Tolmingheimen)–Gusiew (Gumbinen), któr¹ otwarto w 1926 r. Styl
zdobieñ mostów nawi¹zuje do akweduktów w³oskich
lub hiszpañskich. Most pó³nocny wybudowano w latach 1912–14. Prace przerwa³a I wojna œwiatowa.
Otwarto go dopiero w 1926 r. Po³udniowym mostem,
który budowano w latach 1923–26, poci¹g nigdy nie
przejecha³. Zbudowane z ¿elbetonu, o wywa¿onych
proporcjach mosty maj¹ d³ugoœæ 250 m i wysokoœæ
36,5 m. £¹cz¹ brzegi g³êbokiego prze³omu B³êdzianki
(stan. geol. 9).
Zabytkowe mosty kolejowe znajduj¹ siê równie¿
w Botkunach nad Jark¹ i w Kiepojciach nad Bludzi¹.
Ich d³ugoœæ wynosi ok. 50 m, a wysokoœæ – ok. 15 m.
Tory kolejowe linii Go³dap–Gusiew zosta³y rozebrane
przez Armiê Czerwon¹ w 1945 r.
Mosty w Stañczykach (fot. M. S³apik)

Cesarskie kamienie – g³azy Wilhelma. Walory
³owieckie Puszczy Rominckiej doceniono ju¿ wiele
wieków temu. Polowania na tych terenach ceni³ sobie
szczególnie cesarz niemiecki Wilhelm II, który na
prze³omie XIX i XX w. nada³ Puszczy status cesarskiego
rewiru ³owieckiego. Co roku jesieni¹, wraz z arystokratycznymi goœæmi z ca³ej Europy, cesarz pojawia³ siê
w swoim dworze myœliwskimi w Cesarskich Romintach
(Kaiserlisch Rominten, obecnie Radu¿noje po stronie
rosyjskiej). W celu upamiêtnienia najcenniejszych upolowanych przez Wilhelma okazów stawiano g³azy z wykutymi inskrypcjami. Do dziœ zachowa³o siê ich siedemnaœcie, w tym osiem po polskiej stronie puszczy.
Jeden z g³azów Wilhelma II (fot. T. Krzywicki)
W 1940 r. w lesie Kumiecie na peryferiach Go³dapi
powsta³ oœrodek doœwiadczalny Luftwaffe. Dzia³a³a tu eksperymentalna hamownia silników do rakiet V2.
W latach 1941–44, po ataku Niemiec na ZSRR, w Puszczy Rominckiej nieopodal oœrodka doœwiadczalnego umieszczono kwaterê g³ówn¹ Luftwaffe, sk¹d kierowano operacjami niemieckiego lotnictwa wojskowego. Do dziœ zachowa³y siê ruiny schronów i wartowni. W latach 70. XX w. czêœæ bunkrów zaadaptowano na sto³ówkê i œwietlicê oœrodka wczasowego (obecnie – czêœæ sanatorium Wital).
Wybuchowe jezioro Tobellus Ma³y. W Stañczykach
przed II wojn¹ œwiatow¹ mia³o miejsce niezwyk³e zjawisko przyrodnicze. 30. czerwca 1926 r., tu¿ po potê¿nej
burzy i ulewie z gradobiciem z jeziora Tobellus Ma³y niespodziewanie wytrysnê³a fontanna wody i b³ota na wysokoœæ ok. 2–3 m. Mieszanina wodno-b³otna opad³a,
a warstwa szlamu przez d³ugi czas utrzymywa³a siê na
powierzchni wody. Zjawisko to spowodowane by³o
Jezioro Tobellus Ma³y (fot. T. Krzywicki)
prawdopodobnie gwa³townym spadkiem ciœnienia
atmosferycznego podczas burzy. Skutkiem tego by³o
nag³e uwolnienie siê metanu z dna jeziora i jego samozap³on (byæ mo¿e od pioruna). Po 50 dniach szlam
opad³, ukazuj¹c wody jeziora.
Trójstyk granic Wisztyniec to miejsce, w którym
zbiegaj¹ siê granice pañstw Polski, Litwy i Rosji. Znajduje siê w pobli¿u szosy miêdzy ¯ytkiejmami i Wi¿ajnami. Od 1422 r. by³a to granica pañstwa krzy¿ackiego
i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, po rozbiorach – granica niemiecko-rosyjska, a w okresie miêdzywojennym
by³ to trójstyk granic Niemiec, Polski i Litwy. Obecnie
stoi tam granitowy s³up z god³ami Polski, Litwy i Rosji.
Trójstyk granic Wisztyniec
(fot. K. Pochocka-Szwarc)

Szlaki piesze
Miêdzynarodowy Dalekobie¿ny Szlak Pieszy E11 – szlak zielony Jasieniec n. jez. Go³dapiwo–Stañczyki
(d³ugoœæ: ca³kowita 90 km, na obszarze objêtym map¹ 42,5 km)
Przebieg na obszarze objêtym map¹: Suczki (2 km)–Janowo (5 km)–Go³dap (5 km)–Jurkiszki (6 km)–Czarnowo Œrednie (Hajnówek) (13 km)–most na B³êdziance (7,5 km)–szosa Go³dap–¯ytkiejmy (4 km)–Stañczyki.
Szlak prowadzi przez najwy¿sze partie Wzgórz Szeskich, obok Go³dapskiej Góry i Tatarskiej Góry.
Szlak zielony – Czarne–Mierkinie(d³ugoœæ: ca³kowita 24,8 km, na obszarze objêtym map¹ ok. 16 km)
£¹czy okolice jez. Rospuda z okolicami jez. Hañcza. Przebieg na obszarze objêtym map¹: Ma³a Przeroœl
(2 km)–Przeroœl (3 km)–Sypytka (1 km)–Wysoki Garb (3,5 km)–Prawy Las (2 km)–Wersele (3 km)–Kramnik.

Szlak czerwony Go³dap–Jastrzêbna (S czêœæ Puszczy Augustowskiej (d³ugoœæ: ca³kowita 210 km, na
obszarze objêtym map¹ 51,4 km)
Przebieg na obszarze mapy: Go³dap (1,5 km)–las Kumiecie (1,2 km)–jez. Go³dap (7,2 km)–Botkuny
(4,5 km)–Galwiecie (4 km)–Pluszkiejmy (3 km)–Budwiecie (2,6 km)–Markowo (6,3 km)–¯abojady (2,5 km)
–Bêdziszewo (3 km)–B³¹ka³y (2,3 km)–Stañczyki (4,5 km)–Golubie (4,8 km)–Pob³êdzie (1,5 km)–
Rakówek (2,5 km)–Mauda.
Szlak ¿ó³ty ¯ytkiejmy–Krzywe (d³ugoœæ: ca³kowita 64,5 km, na obszarze objêtym map¹ 11,7 km)
£¹czy ¯ytkiejmy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i Wigierskim Parkiem Narodowym. Przebieg na
obszarze objêtym map¹: ¯ytkiejmy (3 km)–Degucie (3 km)–Skajzgiry (2 km)–Pob³êdzie (1,2 km)–Kramnik (2,5)–K³ajpedka.
Szlak ¿ó³ty Go³dap–Wêgorzewo (d³ugoœæ: ca³kowita 76 km, na obszarze objêtym map¹ ok. 2,3 km)
Przebieg na obszarze objêtym map¹: Go³dap–zajazd Piêkna Góra.
Szlak niebieski leœniczówka ¯yliny–Galwiecie (d³ugoœæ 13 km)
Rozpoczyna siê przy leœniczówce ¯yliny, prowadzi ku granicy pañstwa na pó³noc, nastêpnie na
po³udniowy wschód do Galwieci.
Szlak niebieski Pluszkiejmy–Augustów (d³ugoœæ: ca³kowita 82,8 km, na obszarze objêtym map¹
ok. 11 km)
Przebieg na obszarze objêtym map¹: Pluszkiejmy (1,2 km)–Kocio³ki (4 km)–Czarne (2,5 km)–Bia³e
Jeziorki (3,3 km)–Budy.
Szlaki rowerowe
Œladami Rominckich Jeleni, znaki czerwone (d³ugoœæ 78 km)
Jurkiszki–Szyliny–Ostrówko–Galwiecie–Czarnówko–Czarnowo Œrednie (Hajnówek)–¯ytkiejmy–Degucie–Stañczyki–B³¹ka³y–Bêdziszewo–¯abojady–Bludzie Wielkie–Dubeninki–Zawiszyn–Czarne–Kocio³ki–
Rakówko–Botkuny. Prowadzi obok czterech rezerwatów przyrody i ³¹czy siê z kilkoma œcie¿kami dydaktycznymi.
Podlaski Szlak Bociani, znaki czerwone (d³ugoœæ: ca³kowita 183 km, na obszarze objêtym map¹ ok. 11 km)
Rozpoczyna siê na obszarze Bia³owieskiego Parku Narodowego, a koñczy przy mostach kolejowych
w Stañczykach. Przebieg na obszarze objêtym map¹: Golubie–Maciejowiêta–Stañczyki.
Pierœcieñ Rowerowy Suwalszczyzny R65, czêœæ pó³nocna; znaki zielone (d³ugoœæ: ca³kowita 320 km,
na obszarze objêtym map¹ ok. 20 km)
Szlak tworzy pêtlê; rozpoczyna siê i koñczy w ¯egarach k. Sejn. Przebieg na obszarze objêtym map¹:
Rakówek–Przeroœl–Stañczyki–Maciejowiêta–Golubie–Degucie –Pob³êdzie–Rakówek–Mauda. Dalej prowadzi do Wi¿ajn.
Szlak Fortyfikacji Pozycji Granicznej R68, znaki zielone (d³ugoœæ: ca³kowita 63 km, na obszarze objêtym map¹ ok. 23 km)
Trójstyk granic Wisztyniec–Przes³awki–Woba³y–Skajzgiry–Pob³êdzie–Kramnik–Wersele–Prawy Las–
Kolonia Przeroœl–Przeroœl. Dalej biegnie szos¹ w stronê Filipowa, potem wzd³u¿ doliny Rospudy do
Dowspudy. Szlak prowadzi wzd³u¿ niemieckiej linii obronnej z czasów II wojny œwiatowej. Na trasie
mo¿na zobaczyæ zachowane obiekty wojskowe, bunkry i umocnienia.
Œcie¿ki dydaktyczne
Niezapominajka, znaki zielone (d³ugoœæ 1 km; czas przejœcia 30 min)
Pocz¹tek i koniec trasy na parkingu leœnym przy drodze B³¹ka³y–¯ytkiejmy
Czworolist, znaki zielone (d³ugoœæ 4,3 km lub 1,8 km; czas przejœcia 3 h lub 1 h)
Pocz¹tek i koniec œcie¿ki w Jurkiszkach
Rechot, znaki niebieskie (d³ugoœæ 200 m; czas przejœcia 10–15 min)
Prowadzi drewnian¹ k³adk¹ nad jez. Ostrówek. Na pó³nocnym krañcu œcie¿ki wie¿a widokowa.
Pocz¹tek i koniec trasy na parkingu ko³o jez. Ostrówek.
Porosty, znaki ¿ó³te (d³ugoœæ 3 km, czas przejœcia 1 h 30 min)
Parking leœny w Jurkiszkach–Szyliny
Golubie – wieœ której nie ma, znaki czarne (d³ugoœæ 4 km, czas przejœcia 2 h)
Pocz¹tek 4 km na wschód od Stañczyków

Ptaki Puszczy Rominckiej, znaki zielone (d³ugoœæ 3 km; czas przejœcia: 1 h 30 min)
Leœny parking ko³o Jurkiszek–jez. Ostrówek
Puszcza Romincka, znaki ¿ó³te (d³ugoœæ 9 km, czas przejœcia 4 h, czas przejazdu 1 h)
Przebiega leœn¹ drog¹ ¯ytkiejmy–Bludzie Wielkie; mo¿liwa jest jazda rowerem
Na skraju puszczy, znaki czarne (d³ugoœæ 13 km, czas przejœcia 4–5 h)
Dubeninki–Bludzie Ma³e–Bludzie Wielkie–¯abojady–Bêdziszewo (wiata i wie¿a widokowa)–Stañczyki
Wokó³ jarów B³êdzianki, znaki niebieskie (d³ugoœæ 17 km, czas przejœcia 5 h)
Stañczyki–Sypytka–Maciejowiêta–Stañczyki
Trójstyk granic – biegun zimna, znaki niebieskie (d³ugoœæ ok. 500 m, czas przejœcia 15–20 min)
Od szosy ¯ytkiejmy–Wi¿ajny wiedzie poln¹ drog¹ w kierunku granicy litewskiej, potem w lewo, przez
mostek na rzeczce Czernicy i prowadzi wzd³u¿ granicy pañstwa do granitowego s³upa w pobli¿u trójstyku
granic Polski, Litwy i Rosji.

S£OWNIK TERMINÓW
Brama lodowcowa – miejsce wyp³ywu wód roztopowych z tunelu u czo³a l¹dolodu.
Deglacjacja – zanik pokrywy lodowcowej, proces zaniku pokrywy lodowej na danym obszarze, ods³anianie obszaru
spod pokrywy lodowej. D. mo¿e przebiegaæ f r o n t a l n i e , gdy wskutek ablacji topi siê ca³e czo³o lodowca, lub
a r e a l n i e , gdy zanik l¹dolodu odbywa siê na ca³ej jego powierzchni, powoduj¹c obni¿anie jego brze¿nej strefy
i podzia³ na bry³y martwego lodu.
Denudacja – procesy niszcz¹ce powoduj¹ce wyrównywanie i stopniowe obni¿anie powierzchni Ziemi. D. obejmuje
wietrzenie, erozjê, ruchy masowe (sp³ywy, spe³zywanie i obrywy) oraz przemieszczanie zwietrzeliny z obszarów
wy¿szych ku ni¿szym (zape³nianie obni¿eñ materia³em wyniesionym z wy¿szych partii).
Egzaracja (erozja lodowcowa) – procesy mechaniczne zachodz¹ce pod lodowcem: pobieranie materia³u skalnego
z pod³o¿a wskutek jego przymarzania i wciskania w lód, rozkruszanie, rysowanie i wyg³adzanie ska³ pod³o¿a.
Gliny zwa³owe w sp³ywach (gliny sp³ywowe) – osady lodowcowe zawieraj¹ce w sk³adzie ziarna wszystkich frakcji,
powstaj¹ce na powierzchni i przy krawêdzi lodu lodowcowego lub bry³ martwego lodu wskutek wytapiania
i sp³ywania grawitacyjnego materia³u morenowego nasyconego wod¹.
G³az narzutowy (eratyk, narzutniak) – fragment ska³y przetransponowany przez l¹dolód, pozostawiony po stopieniu lodu w pewnej odleg³oœci od miejsca, z którego pochodzi. Na terenie Polski eratykami s¹ ska³y pochodz¹ce ze
Skandynawii i niecki Morza Ba³tyckiego.
Gytie – osady organiczne lub organiczno-mineralne powstaj¹ce na dnie jezior, barwy szarej, o charakterystycznej
galaretowatej konsystencji. G. sk³adaj¹ siê ze szcz¹tków organizmów, zw³aszcza fitoplanktonu, o ró¿nym
stopniu rozk³adu.
Kem – garb, wzgórze lub stoliwo o stromych zboczach, powsta³y w obrêbie l¹dolodu lub lodu martwego w przetainie lub szczelinie lodowej, a tak¿e miêdzy s¹siednimi lobami i bry³ami martwego lodu. Rozleg³y k. o p³askiej
poziomej owierzchni szczytowej nazywany jest p l a t e a u kemowym.
Martwica wapienna – ska³a osadowa, której g³ównym sk³adnikiem jest wêglan wapnia, maj¹ca postaæ twardej porowatej, jasno zabarwionej „skorupy”. M.w. wytr¹ca siê z wód rzecznych lub silnie wapiennych wód Ÿródlanych
na skutek gwa³townego spadku ciœnienia lub temperatury, z udzia³em roœlin (g³ównie mchów i wodorostów).
Martwy lód (bry³y martwego lodu) – izolowane od siebie i od krawêdzi l¹dolodu fragmenty lodu (bry³y, p³aty), powsta³e podczas przestrzennego wytapiania siê l¹dolodu, tzw. deglacjacji arealnej. Bry³y m.l. pozosta³e po ostatnim zlodowaceniu na terenie Polski pó³nocnej wytapia³y siê do pocz¹tków holocenu (ok. 12–9 tys. lat temu).
Misa koñcowa – du¿e, niezbyt g³êbokie obni¿enie terenu w strefie maksymalnego zasiêgu jêzora lodowcowego,
zwykle na zapleczu ³uku moren czo³owych. Tworzy siê w wyniku egzaracji, a nastêpnie wytapiania bry³ martwego
lodu.
Morena czo³owa akumulacyjna – forma polodowcowa, wzgórze lub ci¹g wzgórz, powsta³e w czasie d³u¿szego postoju krawêdzi (czo³a) l¹dolodu (tzw. stagnacja) na skutek akumulacji materia³u transportowanego wewn¹trz
l¹dolodu oraz w jego stopie. Zbudowane s¹ ze ¿wirów, g³azów, piasków, czasem z glin. W zale¿noœci od d³ugoœci
trwania postoju lub liczby wahañ krawêdzi l¹dolodu, m.cz.a. sk³ada siê ze zmiennej liczby wa³ów. Im d³u¿szy by³
czas postoju, tym wiêksza by³a iloœæ wytapianego materia³u, a tym samym wiêksza forma. Na podstawie analizy
rozmieszczenia m.cz.a. mo¿na odtworzyæ zarys krawêdzi l¹dolodu, jego poszczególne zasiêgi i etapy zanikania
(deglacjacji).

Morena czo³owa spiêtrzona – morena utworzona na skutek pchniêcia i spiêtrzenia osadów na przedpolu l¹dolodu,
spowodowanych ruchem postêpowym masy lodowej.
Morena martwego lodu – forma powsta³a w czasie deglacjacji arealnej w strefie krawêdzi bry³y martwego lodu na
skutek zsuwania i sp³ywania osadów – piasków, mu³ków, ¿wirów, g³azów i glin – wytapianych na powierzchni
martwego lodu, czêsto w s¹siedztwie obni¿eñ terenu lub jezior wytopiskowych.
Niecka wytopiskowa (misa wytopiskowa) – zag³êbienie w powierzchni terenu, powsta³e przez wytopienie siê
zagrzebanej bry³y martwego lodu.
Przetaina – obni¿enie na powierzchni lodu, siêgaj¹ce nawet do jego pod³o¿a, powsta³e w pocz¹tkowym etapie
deglacjacji. P. jest miejscem gromadzenia osadów niesionych przez wody roztopowe.
Recesja l¹dolodu – zmniejszanie siê powierzchni i objêtoœci l¹dolodu w wyniku przewagi topnienia nad dop³ywem
œwie¿ych mas lodu.
Rynna polodowcowa subglacjalna – pod³u¿ne obni¿enie o stromych zboczach, powsta³e na skutek erozyjnej
dzia³alnoœci wód podlodowcowych, wcinaj¹cych siê w pod³o¿e. R.l.s. obecnie czêsto s¹ wykorzystywane przez
jeziora lub cieki.
Sandr (isl. sandur) – równina akumulacji wodnolodowcowej w formie rozleg³ego, p³askiego sto¿ka nap³ywowego,
zbudowanego z piasków i ¿wirów osadzonych przez wody pochodz¹ce z topnienia l¹dolodu na jego przedpolu.
Sandr dziurawy – sandr z licznymi zag³êbieniami na powierzchni, powsta³ymi w wyniku wytapiania zagrzebanych
bry³ martwego lodu.
Torfowisko – miejsce akumulacji torfów o mi¹¿szoœci co najmniej kilkudziesiêciu centymetrów. Ze wzglêdu na
Ÿród³o zaopatrzenia w wodê wyró¿nia siê t. wysokie (powy¿ej zwierciad³a wód gruntowych, zasilane przez wody
atmosferyczne), t. przejœciowe oraz t. niskie (zasilane przez wody gruntowe i p³yn¹ce).
Transgresja l¹dolodu – proces powiêkszania obszaru zajêtego przez l¹dolód, przyrost jego objêtoœci.
Woda mineralna – naturalna woda zawieraj¹ca co najmniej 1000 mg/dm 3 rozpuszczonych sk³adników
sta³ych. W.m. mo¿e zawieraæ równie¿ rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego, np. dwutlenek wêgla
lub siarkowodór. O sk³adzie chemicznym i mineralizacji wody decyduj¹: litologia warstw skalnych,
w których ta woda wystêpuje, g³êbokoœæ wystêpowania poziomu wód i czas przebywania w œrodowisku
skalnym.
Wysoczyzna polodowcowa – rozleg³y, nieco wzniesiony, wyrównany, p³aski lub lekko falisty, obszar utworzony z osadów lodowcowych i czasem wodnolodowcowych. Powierzchnia w.p. mo¿e byæ urozmaicona pagórkami i obni¿eniami bezodp³ywowymi, powsta³ymi podczas nierównomiernego wytapiania siê materia³u
z l¹dolodu.
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