WIADOMOŒCI OGÓLNE
Welski Park Krajobrazowy (WPK) jest po³o¿ony na styku Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej – mezoregionów Pojezierza Che³miñsko-Dobrzyñskiego, w województwie warmiñsko-mazurskim.
Obejmuje niemal ca³e miasto Lidzbark oraz czêœci gmin Lidzbark, Rybno i P³oœnica w powiecie dzia³dowskim i gminy Grodziczno w powiecie nowomiejskim.
WPK utworzono w 1995 r. w celu ochrony naturalnego krajobrazu œrodkowego odcinka doliny rzeki Wel,
³¹cznie z jeziorami, przez które Wel przep³ywa, a tak¿e towarzysz¹cymi mu kompleksami leœnymi i u¿ytkami
rolnymi. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 204,44 km2, natomiast otuliny — 38,95 km2. Znajduj¹ siê tu
cztery rezerwaty przyrody: Bagno Koziana, Ostrów Tarczyñski, Piekie³ko i Jezioro Neliwa, 26 pomników
przyrody o¿ywionej, trzy pomniki przyrody nieo¿ywionej i piêæ u¿ytków ekologicznych. Niewielkie fragmenty opisywanego obszaru nale¿¹ do programu Natura 2000 – specjalnego obszaru ochrony Prze³omowa Dolina Rzeki Wel oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Ostoja Welska i Dolina Drwêcy. W s¹siedztwie
WPK znajduje siê Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (granica tego Parku jest jednoczeœnie granic¹
otuliny WPK), kilka obszarów chronionego krajobrazu i zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy.
WPK le¿y w strefie oddzia³ywania czynników klimatów morskiego i kontynentalnego. Klimat Parku
ma cechy poœrednie, z przewag¹ cech charakterystycznych dla typu morskiego. Œrednia roczna suma
opadów (oko³o 650 mm) jest wy¿sza od wartoœci
œrednich notowanych na obszarach s¹siednich
(580 mm), wiêksze s¹ tu równie¿ œrednie zachmurzenie (a¿ 154 dni w roku) i roczna amplituda temperatur (œrednie temperatury miesiêcy jesiennych
i zimowych s¹ ni¿sze). Œrednia roczna temperatura
powietrza dochodzi do 7ºC. Najzimniejszym miesi¹cem jest styczeñ (œrednia temperatura: –4ºC), najSiedziba Dyrekcji WPK (fot. K. Wittbrodt)
cieplejszym – lipiec (œrednia temperatura: 17,4ºC).
Siedziba Dyrekcji WPK, wraz z Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficznym, mieœci siê w Jeleniu
(Jeleñ 84, 13-230 Lidzbark; www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski; e-mail: welskipk@wpk.idsl.pl,
welskipark@welskipark.pl; tel. (23) 698 10 36, tel. kom. 664 321 513; fax (23) 696 31 34).

WALORY PRZYRODNICZE
Szata roœlinna. Niemal 35,0% powierzchni WPK (wraz z otulin¹) zajmuj¹ lasy i zadrzewienia. S¹ to
g³ównie porastaj¹ce równiny sandrowe bory mieszane i sosnowe. Lasy liœciaste, gr¹dowe, dominuj¹ na
wysoczyŸnie polodowcowej. Na zboczach doliny Welu i rynien jeziornych wykszta³ci³y siê gr¹dy zboczowe (lasy klonowo-lipowe). W dolinach rzecznych wystêpuj¹ lasy ³êgowe oraz rosn¹ce tak¿e wokó³ jezior
i torfowisk – olsy. Zbiorowiskami leœnymi zwi¹zanymi z torfowiskami s¹ równie¿ brzeziny bagienne i sosnowe bory bagienne. Kompleksy leœne, wraz z bagnami i jeziorami po³¹czonymi przez Wel, tworz¹ na
terenie WPK dwa korytarze ekologiczne. Zbiorowiska roœlinnoœci wodnej, szuwarów i torfowisk s¹ na
terenie Parku powszechne.
Wiele spoœród wystêpuj¹cych na obszarze WPK
ponad 800 gatunków roœlin naczyniowych i oko³o
200 gatunków mchów, to gatunki rzadkie. Zarejestrowano tu objête ochron¹ prawn¹ œcis³¹ lub czêœciow¹ 80 gatunków roœlin naczyniowych, m.in. wawrzynek wilcze³yko i gnieŸnik leœny (ciekawy bezzieleniowy storczyk), oraz 47 gatunków mchów, np.
sierpowiec b³yszcz¹cy. Na terenie Parku stwierdzoSzmaciak ga³êzisty – grzyb jadalny, w Polsce objêty
œcis³¹ ochron¹ (fot. K. Wittbrodt)
no tak¿e obecnoœæ podlegaj¹cych ochronie dwóch

gatunków grzybów: soplówki i szmaciaka ga³êzistego, oraz 13 gatunków porostów. Wœród roœlin WPK wyró¿nia siê znaczna grupa reliktów polodowcowych, z tak rzadkimi gatunkami jak: brzoza niska, skalnica torfowiskowa, fio³ek torfowy, turzyca strunowa, mszar nastroszony i wielosi³ b³êkitny.
Œwiat zwierzêcy. W WPK wystêpuje (rozmna¿a siê na pewno, okresowo lub prawdopodobnie) 269 gatunków krêgowców: 46 gatunków ssaków, 165 gatunków ptaków, 6 gatunków gadów, 13 gatunków p³azów oraz
39 gatunków ryb i krêgoustych, w wiêkszoœci podlegaj¹cych ochronie, oraz 282 gatunki bezkrêgowców,
g³ównie owadów. Obszar Parku obfituje w ostoje fauny (g³ównie ptactwa wodno-b³otnego i ryb), na czele
z dolin¹ Welu i jeziorami, przez które rzeka przep³ywa.
Do najcenniejszych gatunków spotykanych tu ptaków
nale¿¹ m.in.: bielik, orlik krzykliwy, rybo³ów, kania
czarna, kania ruda, b³otniak ³¹kowy i b³otniak zbo¿owy
oraz bocian czarny, ¿uraw, gêœ gêgawa, pluszcz i niezwykle rzadka ¿o³na. Wœród ryb wymieniæ nale¿y np.:
pstr¹ga potokowego, troæ wêdrown¹, lipienia i piekielnicê. Wiêksze ssaki s¹ reprezentowane m.in. przez
£oœ w lasach WPK (fot. K. Wittbrodt)
³osia, bobra i wydrê.
Hydrografia. G³ównym elementem hydrograficznym WPK jest Wel – najwiêkszy lewobrze¿ny dop³yw
Drwêcy (d³ugoœæ: oko³o 110 km, w tym w granicach Parku oko³o 65 km). Jego dolina jest najbardziej atrakcyjnym i chronionym sk³adnikiem krajobrazu WPK. Wel zachowa³ tu swój naturalny charakter, tworzy liczne meandry i starorzecza. Przep³ywa przez jeziora, mokrad³a i podmok³e ³¹ki, czêsto zmieniaj¹c kierunek i spadek.
Wœród jezior WPK 14 ma powierzchniê co najmniej 0,06 km2, a cztery z nich maj¹ powierzchniê ponad
1,00 km2 (jeziora: Gr¹dy – 1,30 km2, Lidzbarskie – 1,30 km2, Tarczyñskie – 1,70 km2 i Rumiañskie –
2,98 km2). S¹ to g³ównie jeziora rynnowe – d³ugie, w¹skie i g³êbokie (g³êbokoœæ maksymalna: 27,7 m –
Jezioro Lidzbarskie). Najwiêksze, a zarazem najg³êbsze z nich, m.in. jeziora: Kie³piñskie, Rumiañskie,
Gr¹dy i Tarczyñskie, s¹ jeszcze doœæ dobrze zachowane – ich starzenie siê (wyp³ycanie wskutek zarastania roœlinnoœci¹, wype³niania osadami), przy ograniczonym wp³ywie cz³owieka, postêpuje powoli. P³ytsze
fragmenty jezior rynnowych, np. jeziora Zarybinek, zaros³y ju¿ niemal ca³kowicie. Na terenie Parku wystêpuj¹ tak¿e, maj¹ce genezê wytopiskow¹, ma³e oczka wodne o niewielkiej g³êbokoœci oraz zag³êbienia pojeziorne, w których rozwijaj¹ siê torfowiska.

RZEBA TERENU
Powierzchnia terenu WPK i jego s¹siedztwa zosta³a ostatecznie ukszta³towana podczas ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia Wis³y), kiedy l¹dolód kilkakrotnie pokrywa³ ten obszar, oraz w holocenie, po zaniku
l¹dolodu (fig. 1). WPK wyró¿nia siê urozmaicon¹ morfologicznie i genetycznie polodowcow¹ rzeŸb¹ terenu,
z malowniczymi wzgórzami morenowymi pokrytymi lasami, polami i ³¹kami. Najbardziej atrakcyjnym

Wzgórze morenowe w Hartowcu,
nad Jeziorem Hartowieckim
(fot. K. Czapla)

Jezioro Rumiañskie – najwiêksze jezioro rynnowe
w WPK (widok w kierunku pó³nocno-zachodnim)
(fot. z zasobów UG Rybno)

elementem krajobrazu jest dolina Welu. Ingerencja
cz³owieka by³a tu niewielka, dziêki temu zarówno kszta³t
koryta rzeki, jak i jej dolina pozosta³y prawie niezmienione, co jest rzadkoœci¹ w skali kraju i Europy.
WPK rozci¹ga siê na pograniczu wysoczyzny polodowcowej i rozleg³ych równin sandrowych. Mo¿na
tu obserwowaæ ca³e spektrum form m³odoglacjalnej rzeŸby polodowcowej: wysoczyznê polodowcow¹, równiny sandrowe, wzgórza i pagórki moren
czo³owych akumulacyjnych i spiêtrzonych, a tak¿e
kemów, ozów i form akumulacji szczelinowej, jak
równie¿ rynny polodowcowe i zag³êbienia wytopiskowe (zajête obecnie przez jeziora i torfowiska lub
wykorzystywane przez rzeki). Obszary Parku o najbardziej zró¿nicowanej rzeŸbie znajduj¹ siê w jego
czêœciach pó³nocno-zachodniej i pó³nocno-wschodniej (w okolicy Jeziora Rumiañskiego). W rejonie
WPK nadal s¹ liczne, przyniesione przez l¹dolód,
ró¿nej wielkoœci g³azy narzutowe.
Najwy¿sze wzniesienia opisywanego obszaru (tu¿
poza granic¹ WPK), o wysokoœci ponad 200,0 m
n.p.m., znajduj¹ siê na pó³nocny wschód od Jeziora
Rumiañskiego. Rozci¹ga siê tam falista wysoczyzna
polodowcowa i wystêpuj¹ liczne formy akumulacji
szczelinowej. W rejonie Groszek i Lewa³du Wielkiego kulminacje wysoczyzny siêgaj¹ 215,0–230,0 m
n.p.m., podczas gdy w czêœci zachodniej Parku,
w s¹siedztwie doliny Welu, rzêdne terenu nie przekraczaj¹ 166,0 m n.p.m. (w okolicach wsi Kowaliki).
Znaczn¹ wysokoœæ, do 212,6 m n.p.m., osi¹gaj¹
wzgórza morenowe rozpoznane w rejonie Truszczyn, nale¿¹ce do wyraŸnych ci¹gów moren czo³owych o kierunku NE–SW, przebiegaj¹cych wzd³u¿
linii Truszczyny–Hartowiec–Ostaszewo–Lorki. Najni¿szym miejscem w WPK jest dno doliny Welu przy
moœcie na drodze ³¹cz¹cej Grodziczno i Mroczenko,
znajduj¹ce siê tam oko³o 100 m n.p.m. Lokalne deniwelacje w wielu miejscach przekraczaj¹ 50,0 m,
Fig. 1. Podzia³ stratygraficzny czwartorzêdu
(wg Lindnera, Marksa, 2012; uzupe³niony)
g³ównie w obrêbie rynien polodowcowych, m.in.
w rynnie Jeziora Rumiañskiego, w dolinie Welu poni¿ej Lidzbarka i w rejonie Jeziora Kie³piñskiego.
Najwiêksz¹ czêœæ powierzchni opisywanego terenu zajmuj¹ równiny sandrowe, obecnie poroœniête
g³ównie borami sosnowymi, z licznymi mokrad³ami i bagnami. Równiny te wystêpuj¹ zarówno w pó³nocno-zachodniej czêœci Parku, w rejonie Rynku i Trzcina, jak i wschodniej, w okolicach wsi Rybno, Kopaniarze i Koszelewki, ale najwiêksze i najbardziej zwarte powierzchnie tworz¹ w jego œrodkowej i po³udniowo-wschodniej czêœci. Miejscami wystêpuj¹ wœród nich niewielkie, izolowane kemy i moreny (np. £ysa Góra
– morena czo³owa akumulacyjna w rejonie Turzy Ma³ej, wznosz¹ca siê oko³o 175 m n.p.m.). Z kolei fragmenty równiny sandrowej miêdzy Koszelewami a Ciborzem to tereny podmok³e, z rozleg³ymi torfowiskami. Charakterystycznym elementem rzeŸby terenu WPK s¹ rynny polodowcowe o g³êbokoœci do kilkudziesiêciu metrów i szerokoœci oko³o 0,5–2,0 km. Wysoczyzna polodowcowa falista (z licznymi wzniesieniami, bez wyraŸnych kulminacji) rozci¹ga siê na pó³noc od granic Parku. Niewielkie, izolowane fragmenty
wysoczyzny znajduj¹ siê jednak tak¿e, wœród równin sandrowych, m.in. w okolicach wsi: Jeleñ, Koszelewy,
Kie³piny i Rybno.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Cokó³ krystaliczny. Obszar WPK znajduje w obrêbie platformy wschodnioeuropejskiej zbudowanej ze
ska³ krystalicznych (coko³u krystalicznego) utworzonych w proterozoiku, ponad 542,0 mln lat temu
(fig. 2). W otworze Nidzica IG-1 zlokalizowanym w miejscowoœci Rogó¿, oko³o 30 km na pó³nocny
wschód od Lidzbarka, granitoidy coko³u krystalicznego udokumentowano na g³êbokoœci 2304,0 m.
Pokrywa osadowa. Na cokole krystalicznym le¿¹ prawie poziomo u³o¿one ska³y pokrywy osadowej
powsta³e w paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. W Rogó¿u, powy¿ej granitoidów, na g³êbokoœci 2154,8 m
rozpoznano oko³o 150-metrowej mi¹¿szoœci warstwê piaskowców kambru dolnego (terenewu i oddzia³u 2).
S¹ to utwory p³ytkich mórz epikontynentalnych okresowo zalewaj¹cych kontynent przed oko³o 510 mln
lat. W profilu wiercenia w Rogó¿u nie stwierdzono ska³ od kambru œrodkowego (oddzia³u 3) do permu
w³¹cznie. Anhydryty, sole kamienne i dolomity permu górnego wyró¿niono w otworze Dzia³dowo 2, we
wsi Osówka (ko³o Lubowidza, oko³o 10 km po³udniowy wschód od Lidzbarka), na g³êbokoœci 2838,0 m.
Pokrywa osadowa w porównaniu z rejonem Nidzicy osi¹ga w Osówce ju¿ znacznie wiêksze mi¹¿szoœci
i utwory coko³u krystalicznego nie zosta³y nawiercone pomimo wiêkszej g³êbokoœci otworu (3198,0 m).
W profilu w Rogó¿u pojawiaj¹ siê dopiero ska³y triasu (dolnego, œrodkowego i górnego) – piaskowce,
mu³owce i i³owce oraz wapienie i dolomity o mi¹¿szoœci 442,8 m, powsta³e w œrodowiskach l¹dowym
i morskim oko³o 251–200 mln lat temu. Zalegaj¹ce wy¿ej dolnojurajskie piaskowce i i³owce nawiercone
na g³êbokoœci 1471,0 m, zdeponowane w œrodowisku l¹dowym oko³o 190–175,6 mln lat temu, maj¹
mi¹¿szoœæ 241,0 m. Morskie ska³y jury œrodkowej, akumulowane od 167,7 do 161,2 mln lat temu,
osi¹gnê³y znacznie mniejsz¹ mi¹¿szoœæ – zaledwie 80,8 m. Profil utworów jury górnej, rozpoznany na
g³êbokoœci 1045,7–1390,2 m, jest ju¿ kompletny. Wapienie i mu³owce morskie tego wieku, o mi¹¿szoœci
344,5 m, osadza³y siê od 161,2 do 145,5 mln lat temu. Erê mezozoiczn¹ zamyka mi¹¿sza (616,7 m) seria
morskich piaskowców oraz wapieni, opok i margli, akumulowanych w kredzie wczesnej i póŸnej, od oko³o
140 do 65,5 mln lat temu.
Na ska³ach kredy górnej le¿¹ osady paleogenu i neogenu. Piaski, mu³ki i i³y z glaukonitem i faun¹ paleocenu s¹ wykszta³cone w facjach morskich i l¹dowych. Powstawa³y od 65,5 do 55,8 mln lat temu. S¹
stwierdzane na g³êbokoœci oko³o 290–300 m, osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ do oko³o 140 m. Utwory eocenu to
morskie piaski, mu³ki i i³y o œredniej mi¹¿szoœci oko³o 30 m. Ich strop znajduje siê na g³êbokoœci oko³o
260–290 m. Oligocen reprezentuj¹ p³ytkomorskie, lagunowe, a tak¿e l¹dowe piaski kwarcowo-glaukonitowe oraz piaski, mu³ki i i³y o mi¹¿szoœci dochodz¹cej nawet do 140,0 m, stwierdzane na g³êbokoœci do
oko³o 240–290 m. W neogenie (miocenie i pliocenie) opisywany obszar by³ l¹dem ze s³odkowodnymi jeziorzyskami, w których zachodzi³a akumulacja i³ów i mu³ków z wk³adkami wêgla brunatnego. Osady miocenu i pliocenu, powsta³e 23,0–2,6 mln lat temu, notuje siê na g³êbokoœci od oko³o 60 m do oko³o 240 m.
Miejscami, w deformacjach glacitektonicznych, ich mi¹¿szoœæ mo¿e wynosiæ nawet ponad 220,0 m.
Urozmaicon¹ powierzchniê zbudowan¹ z utworów paleogenu i neogenu przykrywaj¹ osady czwartorzêdowe – akumulowane w ci¹gu ostatnich 2,6 mln lat, g³ównie w plejstocenie. Najwiêksz¹ udokumentowan¹
w rejonie WPK mi¹¿szoœæ utworów czwartorzêdowych – 297,7 m, odnotowano w otworze badawczym
w Ma³ym £êcku, oko³o 2 km na po³udniowy zachód od P³oœnicy. Nie zachowa³y siê tu wczesnoplejstoceñskie (kompleksu preglacjalnego) osady rzeczno-deltowe. W tym czasie (2600–950 tys. lat temu) opisywany obszar podlega³ g³ównie denudacji i erozji rzecznej. W plejstocenie glacjalnym, tj. od 950 do
11,7 tys. lat temu, l¹dolody wielokrotnie pokrywa³y znaczn¹ czeœæ Europy, w tym obszar Polski, i za ka¿dym razem znacz¹co przekszta³ca³y rzeŸbê terenu oraz warunki œrodowiskowe. Podczas nastêpuj¹cych
po sobie nasuniêæ l¹dolodów powstawa³y utwory: lodowcowe (gliny zwa³owe, piaski i ¿wiry), wodnolodowcowe (piaski i ¿wiry) oraz zastoiskowe (g³ównie mu³ki i i³y). W rejonie WPK wystêpuj¹ osady prawie
wszystkich zlodowaceñ kompleksów: po³udniowopolskiego (zlodowaceñ: Narwi, Nidy, Sanu 1 i Sanu 2),
œrodkowopolskiego (zlodowacenia Odry) oraz pó³nocnopolskiego (zlodowacenia Wis³y). Kiedy podczas
ociepleñ klimatu (interglacja³ów) l¹dolody ustêpowa³y z terenów znajduj¹cych siê na po³udnie od obszaru
dzisiejszego Morza Ba³tyckiego, w rzekach i jeziorach gromadzi³y siê piaski, ¿wiry, mu³ki i i³y oraz gytie,
kreda jeziorna i torfy.
Oko³o 25 tys. lat temu, w czasie zlodowacenia Wis³y, l¹dolód po raz ostatni nasuwa³ siê (transgredowa³) na opisywany obszar. Jego czo³o dotar³o w rejon WPK oko³o 21 tys. lat temu, do linii Bryñsk–Be³k–
Nowy Dwór–Gralewo–Rapaty (by³ to maksymalny zasiêg l¹dolodu tego zlodowacenia). W tym te¿ czasie

pojawi³y siê tu najwiêksze zachowane do dziœ g³azy narzutowe, rozpoznane w obni¿eniu na wschód od
Truszczyn. Na bezpoœrednim zapleczu czo³a l¹dolodu, na pó³noc od wsi Dêbieñ oraz na zachód od Koszelewów, uformowa³y siê misy koñcowe. Wtedy te¿ pod l¹dolodem, w wyniku skoncentrowanego przep³ywu
wód roztopowych powsta³y g³êbokie rynny subglacjalne przysz³ych jezior: Rumiañskiego, Neliwa–Zarybinek,
Tarczyñskiego, Gr¹dy i Lidzbarskiego. U ich wylotu spod l¹dolodu, przez bramy lodowe wyp³ywa³y silne
strumienie transportuj¹ce piaski i ¿wiry osadzane w postaci rozleg³ych równin sandrowych na po³udnie
i wschód od Lidzbarka. Podczas transgresji i nastêpuj¹cej po niej recesji l¹dolodu by³y odk³adane gliny
zwa³owe. W strefie czo³a powstawa³y moreny czo³owe. Po okresie deglacjacji frontalnej (topnienia l¹dolodu
od czo³a) nast¹pi³ etap deglacjacji arealnej (powierzchniowego zanikania l¹dolodu, wytapiania od góry) –
l¹dolód rozpad³ siê na fragmenty (p³aty i bry³y martwego lodu). W przetainach, rozpadlinach i szczelinach
lodowych by³y sk³adane g³ównie piaski i ¿wiry kemów i form akumulacji szczelinowej, przykryte w koñcowym etapie sedymentacji osadami sp³ywów gliniastych. Pola wyd³u¿onych form akumulacji szczelinowej,

Fig. 2. Profil litologiczno-stratygraficzny z rejonu WPK
(stratygrafia wg Wagnera, red., 2008; zmieniona)

w tym tak¿e ozów, mo¿na spotkaæ np. miêdzy Lesiakiem a Rumianem. Miêdzy bry³ami lodu powstawa³y
w tym czasie równie¿ moreny martwego lodu, wystêpuj¹ce obecnie g³ównie w rejonie wsi Prusy oraz
w misie koñcowej na pó³noc od Dêbienia.
Deglacjacja zosta³a przerwana oko³o 19 tys. lat
temu, kiedy to podczas lokalnej oscylacji czo³o l¹dolodu ustabilizowa³o siê na linii Truszczyny–Hartowiec–Ostaszewo–Lorki. Przemieszczaj¹ce siê masy
lodu spiêtrza³y osady przedpola l¹dolodu przed
jego czo³em, tworz¹c moreny czo³owe spiêtrzone.
Dziœ mo¿na je obserwowaæ np. w rejonie OstaszeSandr dziurawy w okolicach Trzcina
wa. Przed czo³em l¹dolodu powstawa³y równie¿
(widok w kierunku po³udniowym)
moreny czo³owe akumulacyjne. Miêdzy rynnami
(fot. P. K¹drowski)
dolnego Welu a Jeziora Kie³piñskiego, w trakcie
deglacjacji niewielkie bry³y martwego lodu zosta³y pogrzebane pod osadami sandrowymi. Pod koniec
plejstocenu, w okresach nawracaj¹cych och³odzeñ klimatu, i na pocz¹tku holocenu, w œrodowisku tundry
rozwija³y siê intensywne procesy denudacyjne. Powstawa³y utwory deluwialne (stokowe).
Holocen rozpocz¹³ siê oko³o 11,7 tys. lat temu. Tundra przekszta³ci³a siê wówczas w lasotundrê. Pod
koniec fazy preborealnej (10,2 tys. lat temu) wytopi³y siê bry³y pogrzebanego martwego lodu, tworz¹c
m.in. bardzo zró¿nicowany morfologicznie obszar sandru dziurawego w rejonie Trzcina. Czêœæ wystêpuj¹cych tu licznie zag³êbieñ powsta³ych po martwym lodzie nadal stanowi niewielkie oczka wodne. P³ytsze zag³êbienia zosta³y w ró¿nym stopniu wype³nione osadami organicznymi i stokowymi. W zbiornikach
wodnych na wysoczyŸnie polodowcowej osadza³y siê utwory wytopiskowe. Sieæ rzeczna na terenie WPK
zaczê³a siê kszta³towaæ ju¿ w pod koniec zlodowacenia Wis³y, a w fazie preborealnej mia³a ju¿ prawdopodobnie uk³ad zbli¿ony do dzisiejszego. W boreale (10,2–8,9 tys. lat temu) w jeziorach rozpoczê³a siê akumulacja mineralnych i wêglanowych osadów jeziornych. Na opisywanym obszarze panowa³y ju¿ wtedy
roœlinne œrodowiska leœne, w postaci tajgi (lasy iglaste). Faza atlantycka (8,9–5,7 tys. lat temu) charakteryzowa³a siê najcieplejszym klimatem w holocenie i przewag¹ lasów liœciastych, natomiast w subboreale
(5,7–2,7 tys. lat temu) nastêpowa³o powolne och³odzenie i zmiana œrodowisk leœnych na lasy mieszane
i iglaste. Od pocz¹tku holocenu w obni¿eniach terenu by³y akumulowane namu³y piaszczyste i piaski humusowe. W g³êbszych zbiornikach jeziornych powstawa³y gytie i kreda jeziorna. W wyp³ycaj¹cych siê jeziorach, wype³nionych osadami mineralnymi i gytiami, rozwija³y siê torfowiska. Poziom wody w jeziorach
w fazie atlantyckiej podwy¿szy³ siê o oko³o 4 m, w fazie subborealnej obni¿y³ siê o oko³o 1–2 m i by³ ni¿szy
od wspó³czesnego. Ostateczne podwy¿szenie poziomu wody w jeziorach mia³o miejsce na prze³omie faz
subborealnej i subatlantyckiej (oko³o 2,7 tys. lat temu).

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Wysoczyzna polodowcowa w rejonie
Grodziczna 53º24'19"N; 19º47'23"E
W rejonie Grodziczna, w pobli¿u pó³nocnej granicy WPK, znajduje siê rozleg³y, wyniesiony w stosunku do obszarów s¹siednich, fragment wysoczyzny
polodowcowej powsta³ej w wyniku akumulacyjnej
dzia³alnoœci l¹dolodu zlodowacenia Wis³y. Wysoczyzna jest zbudowana g³ównie z glin zwa³owych oraz
podrzêdnie z osadów wodnolodowcowych (fig. 3).

Fig. 3. Gliny zwa³owe zlodowacenia Wis³y
w ods³oniêciu w rejonie Grodziczna (D. Ga³¹zka)

RzeŸba jej powierzchni jest efektem procesów zachodz¹cych podczas deglacjacji, która w tym rejonie
mia³a charakter frontalny. Dziêki temu powierzchnia równomiernie osadzonych utworów lodowcowych
jest stosunkowo p³aska. Budowê wewnêtrzn¹ wysoczyzny prezentuje niewielkie ods³oniêcie znajduj¹ce
siê w jej najwy¿szej partii, w s¹siedztwie moren czo³owych. S¹ tu widoczne naprzemiennie zalegaj¹ce
warstwy glin zwa³owych i wodnolodowcowych piasków ró¿noziarnistych z wk³adkami ¿wirów.
2. Moreny czo³owe akumulacyjne w rejonie
Truszczyn 53º25'23"N; 19º52'59"E
W rejonie Truszczyn (oko³o 500 m na pó³nocny wschód od
wsi), tu¿ za pó³nocn¹ granic¹ otuliny WPK, rozci¹ga siê szereg
wzgórz i pagórków o wysokoœci do 22,0 m, wznosz¹cych siê
oko³o 200 m n.p.m. S¹ to moreny czo³owe akumulacyjne. Wyznaczaj¹ one wyraŸnie widoczny w morfologii terenu zasiêg
l¹dolodu zlodowacenia Wis³y w trakcie lokalnej oscylacji. Powsta³y w wyniku akumulacji materia³u lodowcowego podczas
stagnacji l¹dolodu i deglacjacji frontalnej. W po³udniowym
zboczu najwiêkszej z moren, w ods³oniêciu obecnie niemal
ca³kowicie zaroœniêtym, s¹ widoczne p³aty br¹zowych, piaszczystych glin zwa³owych z soczewkami piasków i ¿wirów, miejscami z du¿¹ iloœci¹ bruku ¿wirowo-g³azowego. U podnó¿a formy, w os³oniêciu przy drodze, znajduj¹ siê ró¿nej wielkoœci
g³azy narzutowe przemieszczone przez okoliczn¹ ludnoœæ z s¹siednich pól. Moreny, chocia¿ poroœniête lasem sosnowym, s¹ dobrymi punktami widokowymi zarówno na przedpole, jak i zaplecze ich zespo³u.

G³azy narzutowe u stóp wzgórza
morenowego w Truszczynach
(fot. K. Czapla)

3. G³azy narzutowe w Truszczynach 53º25'07"N; 19º54'04"E
Na obszarze WPK i w jego s¹siedztwie g³azy narzutowe (eratyki) wystêpuj¹ powszechnie. Jedynie cztery z nich maj¹ obwód ponad 4,0 m. Znajduj¹ siê one
na przedpolu strefy czo³owomorenowej w rejonie
Truszczyn (stan. geol. 2), poza granic¹ Parku, w obrêbie jego otuliny. Najwiêkszy z nich (stan. geol. 3),
o obwodzie 9,80 m i wysokoœci 1,15 m, nie jest
jeszcze objêty ochron¹, pozosta³e ustanowiono ju¿
pomnikami przyrody nieo¿ywionej. Wszystkie s¹
eratykami przewodnimi, tzn. maj¹ precyzyjnie okreœlone pierwotne miejsce wystêpowania na terenie
Skandynawii. Dwa z opisywanych g³azów (granity
œrednio- i grubokrystaliczne – 53º24'30"N; 19º53'21"E
i 53º24'56"N;19º53'56"E) pochodz¹ ze œrodkowej
Szwecji, trzeci (granit Vänge – stan. geol. 3) – z poNajwiêkszy g³az narzutowy w rejonie WPK
³udniowej, a czwarty (granit rapakiwi – 53º24'56"N;
(fot. A. Szarzyñska)
19º53'50"E) – z Wysp Alandzkich.

4. Morena martwego lodu w Lesiaku 53º25'47"N; 19º55'43"E
Niewielki pagórek moreny martwego lodu wystêpuje oko³o 200 m na po³udnie od wsi Lesiak. Powsta³ w szczelinie lodowej miêdzy bry³ami martwego lodu, z materia³u niesionego przez wody
sp³ywaj¹ce z ich topniej¹cych powierzchni. Tworz¹ go osady ró¿nych frakcji, bez czytelnego warstwowania (masywne). Budowê wewnêtrzn¹ moreny mo¿na obserwowaæ w niewielkim ods³oniêciu znajduj¹cym siê w pobli¿u polnej drogi. Wystêpuj¹ tu, pod niespe³na metrowej mi¹¿szoœci pokryw¹ glin
zwa³owych, niewysortowane osady piaszczysto-¿wirowe z przemazami glin zwa³owych, œwiadcz¹ce
o szybkim transporcie wodnym i powolnym grawitacyjnym (w formie sp³ywów b³otnych).

Ods³oniêcie utworów moreny martwego lodu w Lesiaku
(fot. D. Ga³¹zka)

5. Oz w Rumianie 53º25'00"N; 19º56'21"E
Oz w Rumianie to po³udnikowo zorientowana forma wykszta³cona na pó³nocnym przed³u¿eniu jeziora
rynnowego (Jeziora Rumiañskiego), o d³ugoœci oko³o 5 km i szerokoœci dochodz¹cej do 0,5 km, z towarzysz¹cymi jej pagórkami form akumulacji szczelinowej. Ci¹gnie siê od Gutowa (tu¿ poza granic¹ obszaru objêtego map¹) na pó³nocy do Jeziora Rumiañskiego na po³udniu. Jest to w¹ski i krêty wa³ przechodz¹cy w ci¹g pagórków zbudowanych z piasków
gruboziarnistych ze ¿wirami, pod niewielkim przykryciem glin zwa³owych. Wznosi siê ponad powierzchnie s¹siaduj¹cych równin sandrowych, fragmentów wysoczyzny polodowcowej i równin torfowych oko³o 5–25 m (oko³o 160–190 m n.p.m.). Oz
ten uformowa³ siê w strefie brze¿nej l¹dolodu zlodowacenia Wis³y, prostopadle do jego czo³a. Jest
klasycznym przyk³adem formy powsta³ej w tunelu
subglacjalnym (wyciêtym przez wody lodowcowe
Fig. 4. Formowanie siê ozu podczas deglacjacji
w sp¹gu l¹dolodu), w nastêpstwie wype³nienia tego
(D. Ga³¹zka wg Haavisto-Hyvärinen,
tunelu osadami wodnolodowcowymi (fig. 4).
Kutvonena, 2007; zmienione)

6. Sandr w Lorkach 53º23'25"N; 19º46'28"E
W rejonie Lorek, na po³udnie od Grodziczna, znajduje siê kilka du¿ych ods³oniêæ, w których s¹ eksploatowane piaski i ¿wiry. Jest to obszar rozleg³ych równin sandrowych powsta³ych podczas postoju l¹dolodu zlodowacenia Wis³y na linii Truszczyny–Hartowiec–Ostaszewo–Lorki. W Lorkach mo¿na obserwowaæ efekty erozyjnej i akumulacyjnej dzia³alnoœci
wód roztopowych w niedalekim s¹siedztwie stagnuj¹cego l¹dolodu. Bliskoœæ strefy czo³owomorenowej sprawi³a, ¿e w osadach piaszczystych jest
du¿o ¿wirów (st¹d tak liczne dzia³aj¹ce na skalê
przemys³ow¹ wyrobiska). Osady sandrowe tworz¹
zalegaj¹ce na przemian w profilu pionowym warstwy zbudowane z ziarn frakcji od drobnopiaskowej
do ¿wirowej. Wœród serii piaszczysto-¿wirowych,
wraz z postêpuj¹c¹ eksploatacj¹, pojawiaj¹ siê okresowo warstwy glin zwa³owych tworz¹cych wysoWyrobisko piasków i ¿wirów wodnolodowcowych
czyznê polodowcow¹.
zlodowacenia Wis³y w Lorkach (fot. K. Czapla)

7. Moreny czo³owe: spiêtrzona w Ostaszewie
(7.1) 53º23'06"N; 19º49'25"E i akumulacyjne
w Hartowcu (7.2) 53º23'16"N; 19º50'34"E
Na zachód i po³udniowy zachód od Jeziora
Hartowieckiego w morfologii terenu zaznaczaj¹
siê pagórki i wzgórza moren czo³owych strefy
Truszczyny–Hartowiec–Ostaszewo–Lorki: akumulacyjnych i spiêtrzonej, o wysokoœci dochodz¹cej
do 40,0 m. Najwy¿sza z moren, morena akumulacyjna, znajduje siê w bezpoœrednim s¹siedztwie
jeziora. Jej budowa wewnêtrzna jest wyraŸnie widoczna w niewielkich ods³oniêciach. Nieznaczne
zaburzenia warstwowania osadów s¹ zwi¹zane
z szybk¹ sedymentacj¹ zachodz¹c¹ w sp³ywach
„b³ota morenowego” (dobrze wysortowane piaszczyste utwory stanowi¹ce rdzeñ formy zosta³y przykryte przez osady gliniasto-¿wirowe sp³ywaj¹ce
z czo³a l¹dolodu) (fig. 5). Budowa wewnêtrzna
s¹siedniego wzgórza, moreny spiêtrzonej, jest
ca³kowicie inna. Osadów piaszczysto-¿wirowych
jest w niej zdecydowanie mniej i s¹ silnie zaburzone
glacitektonicznie – forma ta powsta³a wskutek spiêtrzenia glin zwa³owych oraz utworów zastoiskowych na przedpolu nasuwaj¹cego siê l¹dolodu.

Fig. 5. Schemat powstawania moren czo³owych
akumulacyjnych i moren martwego lodu
(D. Ga³¹zka wg Haavisto-Hyvärinen,
Kutvonena, 2007; zmieniony)

8. Kem limnoglacjalny w Gronowie 53º22'30"N; 19º51'50"E
Na pó³nocnym brzegu rynny Jeziora Gronowskiego, we wsi Gronowo, znajduje siê niewielki pagórek.
Jego budowa wewnêtrzna jest widoczna w ods³oniêciu. Wzniesienie stanowi jedn¹ z wielu podobnych form
wystêpuj¹cych w tym rejonie, kemów limnoglacjalnych, zbudowanych z piasków drobnoziarnistych, przewarstwionych mu³kami, a miejscami tak¿e ¿wirami, z pojedynczymi niewielkimi g³azami w czêœci stropowej.
Kemy te, to niewielkie wzgórza lub pagórki o d³ugoœci oko³o 500–2500 m i szerokoœci oko³o 150–300 m,
wznosz¹ce siê do oko³o 15 m ponad poziom równiny sandrowej (lub, w obrêbie rynny, równiny torfowej).
Towarzysz¹ rozga³êzionemu systemowi rynien polodowcowych, obecnie czêœciowo zajêtych przez jeziora:
Gronowskie, Gr¹dy i Tarczyñskie. Formy te powsta³y w szczelinach lodowych. Do akumulacji dosz³o w niewielkich zbiornikach z ograniczonym przep³ywem wód roztopowych (st¹d te¿ dominacja osadów drobnoziarnistych). W rejonie Gronowo–Gr¹dy znajduje siê wyj¹tkowo du¿o takich form, co œwiadczy o deglacjacji
arealnej jako dominuj¹cym typie zaniku l¹dolodu w tej czêœci WPK.
9. Gytiowisko w Prusach 53º22'31"N;
19º58'13"E
W Prusach, oko³o 2 km na wschód od
Rybna, w zaroœniêtej pó³nocno-wschodniej czêœci jeziora Zarybinek znajduje siê
gytiowisko. Jego powstanie jest zwi¹zane
z szybkim spadkiem poziomu wody w jeziorze, co mog³o byæ wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka (np. prac melioracyjnych). Jezioro, wype³niaj¹ce zag³êbienie bêd¹ce pierwotnie fragmentem rozleg³ego wytopiska
powsta³ego u schy³ku ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia Wis³y), na pocz¹tku
holocenu mia³o g³êbokoœæ przekraczaj¹c¹
miejscami 15,0 m. Nastêpnie uleg³o ono

Okolice Prus (fot. z zasobów UG Rybno)

stopniowemu zanikowi w wyniku wype³nienia osadami jeziornymi i nanoszonymi przez rzekê. Kreda jeziorna i gytie, osi¹gaj¹ce lokalnie w dawnych jeziornych g³êboczkach mi¹¿szoœæ ponad 10,0 m, by³y
przedmiotem eksploatacji na potrzeby rolnicze. Dziœ po wyrobiskach pozosta³y liczne w tym rejonie stawy. W analogiczny sposób zanik³y w¹skie, zachodnie fragmenty jeziora Zarybinek ³¹cz¹cego siê dawniej
z jeziorami Rybno i Neliwa.
10. Morena martwego lodu w Prusach 53º22'38"N; 19º58'41"E
Na po³udnie od Jeziora Rumiañskiego, w pobli¿u wsi Prusy znajduje siê kilka niewielkich pagórków
zbudowanych z osadów piaszczysto-¿wirowych. S¹ to moreny martwego lodu. Powsta³y przy krawêdziach topi¹cych siê bry³ martwego lodu z materia³u niesionego przez wody sp³ywaj¹ce z powierzchni
tych bry³. Moreny martwego lodu wystêpuj¹ zwykle zespo³owo (tak¿e w Prusach), tworz¹c ci¹gi pagórków uk³adaj¹cych siê niekiedy w charakterystyczny „wianuszkowy” sposób wokó³ obni¿enia po wytopionej bryle martwego lodu. Czas i mechanizm powstawania moren martwego lodu s¹ niemal identyczne jak
kemów. Formy te ró¿ni jednak budowa wewnêtrzna. W morenach martwego lodu materia³ piaszczysty z regu³y nie wykazuje czytelnych œladów warstwowania, osady ró¿nych frakcji s¹ wymieszane, wystêpuj¹ te¿
liczne prze³awicenia glin zwa³owych w sp³ywach z du¿ymi niekiedy g³azami narzutowymi.
11. Sandr dziurawy w Trzcinie 53º21'30"N; 19º46'12"E
W zachodniej czêœci WPK, pomiêdzy dolin¹ Welu a rynn¹ Jeziora Kie³piñskiego, podczas ostatniego
zlodowacenia (zlodowacenia Wis³y) czo³o l¹dolodu kilkakrotnie oscylowa³o: dochodzi³o do niewielkich
transgresji, krótkotrwa³ych stagnacji, a nastêpnie stopniowych deglacjacji. W tak dynamicznym œrodowisku kolejne poziomy sandrowe formowa³y siê niejednokrotnie na niewytopionych jeszcze ca³kowicie
bry³ach martwego lodu. Powierzchnia osadów wodnolodowcowych po wytopieniu pogrzebanych bry³
martwego lodu jest niezwykle urozmaicona licznymi pagórkami i zag³êbieniami. Jest to sandr dziurawy
(fig. 6). Wiêkszoœæ wzniesieñ i towarzysz¹cych im powierzchni p³askich ma identyczn¹ budowê wewnêtrzn¹, któr¹ charakteryzuje du¿a ró¿norodnoœæ osadów piaszczysto-¿wirowych z poziomami bruku na
tej samej rzêdnej terenu œwiadcz¹cymi o ich równowiekowym powstaniu.

Fig. 6. Schemat powstawania sandru dziurawego
(D. Ga³¹zka wg Haavisto-Hyvärinen, Kutvonena, 2007; zmieniony)

12. Rynna polodowcowa Jeziora Kie³piñskiego 53º21'48"N; 19º47'09"E
Jezioro Kie³piñskie nale¿y do grupy jezior rynnowych, tj. wype³niaj¹cych przeg³êbienia rynien polodowcowych (subglacjalnych). Rynna Jeziora Kie³piñskiego ma przebieg po³udnikowy. Otaczaj¹ j¹ równiny sandrowe, których kulminacje wznosz¹ siê nawet ponad 50,0 m powy¿ej tafli wody jeziora. Po zachodniej stronie rynny wystêpuje najlepiej rozwiniêty na terenie WPK sandr dziurawy. Rynna Jeziora Kie³piñskiego powsta³a w czasie zlodowacenia Wis³y, w wyniku erozyjnej dzia³alnoœci wód subglacjalnych (podlodowcowych), a towarzysz¹ce jej powierzchnie sandrowe – podczas zaniku l¹dolodu. Jeszcze na pocz¹tku holocenu w rynnie zalega³y konserwuj¹ce j¹ bry³y martwego lodu. Po ich wytopieniu najg³êbsze czêœci rynny,
wype³nione wod¹, tworz¹ jezioro. Stanowisko geologiczne zlokalizowano na pó³nocnym brzegu jeziora,
w punkcie widokowym. Przy drodze prowadz¹cej z Rynku w kierunku jeziora, po jej prawej stronie, znajduje
siê ods³oniêcie, w którym 12-metrowej wysokoœci œciany prezentuj¹ budowê wewnêtrzn¹ sandru.

Jezioro Kie³piñskie (widok z pó³nocnego brzegu)
(fot. K. Czapla)

Jezioro Kie³piñskie, o powierzchni 0,8 km2, d³ugoœci 2,5 km, szerokoœci do oko³o 500 m i maksymalnej
g³êbokoœci 12,9 m, jest jednym z najczystszych na terenie WPK. Jest to dobrze zachowane jezioro eutroficzne (tzn. bogate w substancje od¿ywcze) z piaszczystym lub piaszczysto-mu³kowym dnem. W p³ytkich partiach jest poroœniête roœlinnoœci¹ zanurzon¹
(m.in. rogatkiem i zdrojkiem). Wzd³u¿ brzegu, w wiêkszoœci stromego, wystêpuje w¹ski pas roœlinnoœci
szuwarowej (g³ównie pa³ka, trzciny i turzyce). Najbli¿sze otoczenie jeziora zajmuj¹ gr¹dy i bory sosnowe.
Z pó³nocnej czêœci Jeziora Kie³piñskiego wyp³ywa niewielka rzeka zwana Rynkówk¹, wpadaj¹ca do Welu.

13. Dolina Welu w Kurojadach (13.1) 53º17'51"N; 19º47'59"E i Che³stach (13.2)
53º19'00"N; 19º47'16"E
Dolina Welu jest jednym z najbardziej malowniczych elementów m³odego krajobrazu polodowcowego WPK.
Jej fragment na pó³noc od Lidzbarka to
przekszta³cona rynna polodowcowa
(subglacjalna). Sk³ada siê z d³u¿szych,
szerszych (typowych) odcinków rynnowych po³¹czonych s¹ ze sob¹ krótszymi, g³êbokimi i w¹skimi prze³omami
rzecznymi. W partiach szerszych wystêpuj¹ równiny jeziorne zbudowane
z torfów i gytii. W odcinkach prze³omowych dominuj¹ osady piaszczyste. Cech¹ charakterystyczn¹ jest wystêpowanie poni¿ej prze³omów rzecznych
niewielkich, nieaktywnych ju¿ delt
rzecznych bêd¹cych œwiadectwem
ujœæ Welu do dawnych jezior (fig. 7).

Fig. 7. Dolina Welu w rejonie Che³st – cyfrowy model terenu
(M.J. Sobiech)

14. Kemy fluwioglacjalne w Kotach (14.1) 53º17'53"N; 19º55'03"E
i Murawkach (14.2) 53º17'59"N;
19°56'45"E
Z zanikiem (recesj¹) ostatniego
l¹dolodu (zlodowacenia Wis³y) w strefie jego maksymalnego zasiêgu, w rejonie Lidzbarka, s¹ zwi¹zane niewielkie kemy rozpoznane we wschodniej
czêœci WPK – w okolicach wsi Murawki i Koty (fig. 8). S¹ to wyd³u¿one
pagórki o wysokoœci oko³o 5–10 m,
zbudowane z warstwowanych piasków z prze³awiceniami mu³ków, rzadziej ¿wirów, o mi¹¿szoœci ponad
5,0 m. Miejscami z cienk¹ (o mi¹¿szoœci do 1,0 m) pokryw¹ piasków

Fig. 8. Okolice Kotów – cyfrowy model terenu
(M.J. Sobiech)

i g³azów lodowcowych oraz glin zwa³owych w sp³ywach. Formy te powsta³y w wyniku akumulacji przez
wody roztopowe w szczelinach lodowych w stagnuj¹cym l¹dolodzie.
15. Moreny czo³owe akumulacyjne
w Turzy Ma³ej (15.1) 53º17'24"N; 19º57'36"E
i Gralewie (15.2) 53º18'16"N; 19º59'28"E
Granica maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia Wis³y na wschód od Lidzbarka nie zosta³a
dot¹d œciœle ustalona. Moreny czo³owe (koñcowe)
ostatniego l¹dolodu zosta³y tu w znacznej czêœci
zniszczone przez wody roztopowe podczas deglacjacji i nie osi¹gaj¹ takich rozmiarów jak np. formy
tego typu wystêpuj¹ce w rejonie Truszczyn i Hartowca. Nieliczne moreny zachowa³y siê na pó³noc od Turzy Ma³ej (£ysa Góra — fig. 9) i w rejonie Gralewa.
S¹ to wyd³u¿one i owalne wzgórza o wysokoœci

Ods³oniêcie utworów moreny czo³owej akumulacyjnej
w Gralewie (fot. W. Wysota)

oko³o 15–25 m, zbudowane z warstwowanych ¿wirów i piasków
o mi¹¿szoœci ponad 10,0 m, miejscami z przewarstwieniami glin
zwa³owych o mi¹¿szoœci do oko³o
2–3 m. Osady morenowe by³y
akumulowane przez wody roztopowe i sp³ywy glin zwa³owych
w obrêbie krótkich sto¿ków marginalnych przy krawêdzi l¹dolodu.

Fig. 9. Okolice £ysej Góry – cyfrowy model terenu
(M.J. Sobiech)

16. Delta Welu w Lidzbarku 53º15'51"N; 19º48'56"E
Delta Welu w Lidzbarku (fig. 10), rozwiniêta przy ujœciu rzeki do wschodniej czêœci Jeziora Lidzbarskiego,
jest unikatow¹ form¹ rzeŸby terenu WPK. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e Wel równie¿ wyp³ywa z tej
samej (wschodniej) czêœci jeziora. G³ównym
elementem morfologicznym delty, powsta³ej
w wyniku akumulacji du¿ej iloœci materia³u transportowanego przez rzekê, jest
równina deltowa o d³ugoœci oko³o 800 m,
szerokoœci do oko³o 450 m i powierzchni
0,18 km2. W jej obrêbie wystêpuj¹ dwa
jeziora deltowe, w tym jedno przep³ywowe, bêd¹ce odciêtymi przez rozrastaj¹c¹
siê deltê fragmentami Jeziora Lidzbarskiego. U ujœcia Welu do jeziora koryto
rzeki rozdziela siê na kilka drugorzêdnych
koryt rozprowadzaj¹cych, które formuj¹
wspó³czesn¹, aktywn¹ czêœæ delty (sto¿ek).
Delta Welu w Lidzbarku (fot. z zasobów UM Lidzbark)

Badania Marciniaka wykaza³y,
¿e przyrost wspó³czesnego sto¿ka delty Welu w okresie od wrzeœnia 1999 r. do maja 2000 r. wyniós³ 47 cm. W profilach wierceñ
wykonanych w obrêbie równiny
deltowej udokumentowano piaski o mi¹¿szoœci do 14,5 m, zalegaj¹ce na gytiach o mi¹¿szoœci
do 11,0 m. Szacuje siê, ¿e g³êbokoœæ dawnego jeziora w miejscu
delty wynosi³a oko³o 14–25 m.
Fig. 10. Delta Welu w Lidzbarku –
cyfrowy model terenu
(M.J. Sobiech)

17. Morena czo³owa pchniêta w Jamielniku
53º14'35"N; 19º49'40"E
Oko³o 2 km na po³udnie od Lidzbarka, po wschodniej stronie drogi do ¯uromina, wznosi siê ³ukowata forma wa³owa o wysokoœci oko³o 10 m, d³ugoœci oko³o 800 m i szerokoœci do 250 m. Od
pó³nocy przylega do niej w¹ska rynna polodowcowa
(subglacjalna) i wysoczyzna polodowcowa, a na po³udnie od niej rozci¹ga siê urozmaicona morfologicznie równina sandrowa (sandr dziurawy). W ¿wirowni znajduj¹cej siê w zachodniej czêœci wa³u zosta³y ods³oniête zaburzone glacitektonicznie (pod
naporem czo³a l¹dolodu) piaski i ¿wiry wodnolodowcowe o mi¹¿szoœci ponad 7,0 m. G³ównym elementem strukturalnym jest fa³d pochylony w kierunku

Fig. 11. Okolice Jamielnika – cyfrowy model terenu
(M.J. Sobiech)

Horyzontalna powierzchnia œciêcia w osadach
tworz¹cych morenê czo³ow¹ pchniêt¹
(fot. W. Wysota)

po³udniowym, o osi równoleg³ej
do wa³u, w obrêbie którego stwierdzono liczne drugorzêdne struktury glacitektoniczne (m.in. odwrócone uskoki oraz horyzontalne powierzchnie œciêcia). Na zaburzonych osadach zalegaj¹ ¿wiry i g³azy lodowcowe z przewarstwieniami
glin sp³ywowych, o mi¹¿szoœci do
1,5 m. Opisywana forma jest moren¹ czo³ow¹ pchniêt¹, powsta³¹
w wyniku deformacji (nacisku poziomego) osadów wodnolodowcowych przed czo³em napieraj¹cego
l¹dolodu zlodowacenia Wis³y podczas niewielkiej oscylacji jego krawêdzi na po³udnie od Lidzbarka
(fig. 11).

18. Dolina meandruj¹cego Welu w Olszewie (18.1) 53º14'54"N; 19º50'13"E
i Lidzbarku (18.2) 53º15'00"N; 19º49'48"E
Wel na odcinku miêdzy Ciborzem a Lidzbarkiem jest rzek¹ krêt¹ z charakterystycznymi zakolami (meandrami). Zewnêtrzne ³uki meandrów s¹ podcinane przez nurt rzeki. Brzeg jest tu stromy, a g³êbokoœæ koryta du¿a.
W podciêciach erozyjnych ods³aniaj¹ siê osady piaszczysto-mu³kowe akumulowane w dnie
doliny, a miejscami piaski wodnolodowcowe tworz¹ce jej zbocza.
Po wewnêtrznej stronie zakoli
nastêpuje akumulacja materia³u
piaszczystego niesionego przez
rzekê. Powstaj¹ tu ³achy meandrowe przyrastaj¹ce do wnêtrza
³uków meandrowych. Rozwój zakoli prowadzi do bocznego przemieszczania siê koryta rzeki w dnie
doliny. Okresowo, podczas wezbrañ, dochodzi do odciêcia zakoli
(szyi meandrów) od g³ównego nurtu rzeki. Opuszczone zakola przekszta³caj¹ siê w starorzecza, które
z czasem zarastaj¹ i wype³niaj¹ siê
Fig. 12. Dolina meandruj¹cego Welu w rejonie Lidzbarka –
osadami organicznymi i mineralcyfrowy model terenu (M.J. Sobiech)
nymi wnoszonymi do nich w czasie du¿ych wezbrañ (fig. 12).
19. Sucha dolina Welu 53º14'50"N; 19º52'15"E
U schy³ku ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia Wis³y) Wel (Prawel) by³ dop³ywem Wkry (Dzia³dówki):
na po³udnie od Ciborza p³yn¹³ w stronê Nowego Dworu, gdzie uchodzi³ do Wkry (tu¿ poza po³udniow¹ granic¹
obszaru objêtego map¹). Œladem tego dawnego przep³ywu jest p³ytka i szeroka dolina z suchymi obecnie korytami i starorzeczami. Dno doliny jest zbudowane z piasków rzecznych, miejscami gytii i torfów. Podczas
ocieplenia klimatu (oko³o 13,7 tys. lat temu) nast¹pi³o masowe wytapianie siê bry³ martwego lodu pogrzebanych w zag³êbieniach i rynnach subglacjalnych oraz degradacja wieloletniej zmarzliny. W krajobrazie pojawi³y
siê liczne jeziora. Prawdopodobnie
w tym czasie Wel p³yn¹³ w czêœci
zgodnie z dawnym kierunkiem odp³ywu do Wkry, ale w czêœci ju¿ na
zachód od Ciborza – w stronê
Lidzbarka, gdzie zacz¹³ formowaæ
swoj¹ now¹ dolinê. Ujœcie Welu do
Jeziora Lidzbarskiego znajdowa³o
siê wówczas w rejonie po³udniowego skraju Lidzbarka. Prawdopodobnie u schy³ku zlodowacenia
i na pocz¹tku holocenu (oko³o
11,7 tys. lat temu) nast¹pi³ koniec
bifurkacji – Wel p³ynie ju¿ wy³¹cznie
w kierunku Lidzbarka, a jego nieczynna i sucha pierwotna dolina
miêdzy Ciborzem a Nowym Dworem uleg³a stopniowemu zatorfieFig. 13. Dawna dolina Welu w rejonie Ciborza –
niu (fig. 13).
cyfrowy model terenu (M.J. Sobiech)

20. Próg morfologiczny maksymalnego zasiêgu l¹dolodu ostatniego zlodowacenia
53º13'58"N; 19º52'06"E
Podczas maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia Wis³y krawêdŸ l¹dolodu przebiega³a mniej wiêcej
wzd³u¿ linii: Bryñsk–Be³k–Nowy Dwór–Mi³ostajki–Turza Ma³a–Gralewo. Ukszta³towa³y siê wówczas dwa loby
lodowcowe: Bryñska (poza granic¹ obszaru objêtego map¹) oraz Lidzbarka. Na po³udniowy zachód od Be³ku
w rzeŸbie terenu wystêpuje wyraŸny (o wysokoœci oko³o 5–10 m)
stopieñ morfologiczny (skarpa sedymentacyjna) oddzielaj¹cy dwie
powierzchnie sandrowe: ni¿sz¹
(oko³o 148–155 m n.p.m.), znacznie urozmaicon¹ morfologicznie,
na pó³nocy, i wy¿sz¹ (oko³o
158–160 m n.p.m.), równinn¹,
na po³udniu. Skarpa jest œwiadectwem d³u¿szego postoju krawêdzi
l¹dolodu podczas jego maksymalnego zasiêgu na po³udnie od Lidzbarka. Powsta³a w wyniku akumulacji piasków i ¿wirów (o mi¹¿szoœci do 10,0 m), przez wody roztopowe, na kontakcie z czo³em l¹dolodu. Wody lodowcowe wyp³ywa³y
Fig. 14. Strefa maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia Wis³y –
z tunelu subglacjalnego znajducyfrowy model terenu (M.J. Sobiech)
j¹cego siê u wylotu rynny Jeziora
Lidzbarskiego i odp³ywa³y na po³udnie i po³udniowy wschód, w stronê Zielunia i Lubowidza. Miêdzy skarp¹ sedymentacyjn¹ a Jamielnikiem osady sandrowe by³y akumulowane czêœciowo na martwym lodzie. Po wytopieniu siê pogrzebanego lodu powierzchnia sandru zosta³a obni¿ona i urozmaicona wytopiskami (sandr dziurawy) (fig. 14).

WALORY KRAJOZNAWCZE I TURYSTYKA
Krajobraz kulturowy rejonu WPK jest bardzo atrakcyjny, zarówno z uwagi na walory przyrodnicze tego
obszaru, jak i jego bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne. Wœród wielu znajduj¹cych siê tu zabytków s¹:
koœcio³y i kaplice, cmentarze, zespo³y pa³acowe i dworsko-parkowe z folwarkami oraz budynki mieszkalne,
gospodarcze, us³ugowe i przemys³owe.
Na terenie Parku i w jego bezpoœrednim s¹siedztwie mieœci siê kilka doœæ dobrze zachowanych grodzisk
g³ównie wczesnoœredniowiecznych (z IX–XI w.), zamieszka³ych niegdyœ przez pruskie plemiê Sasinów
(na pó³noc od Wkry) oraz przez Mazowszan (na po³udnie od Wkry – poza po³udniow¹ granic¹ obszaru

Dolina Welu poni¿ej uroczyska Piekie³ko
(fot. K. Czapla)

Koœció³ pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Grodzicznie (fot. K. Czapla)

objêtego map¹). Najciekawsze z nich to grodziska
zlokalizowane w: Gutowie (53°26'10"N; 19°55'26"E
– na pó³noc od Lesiaka) – Korzonka, najbardziej
okaza³e i najlepiej zachowane grodzisko wczesnoœredniowieczne na ziemi lubawskiej, Tarczynach
(53°21'14"N; 19°51'35"E) – pozosta³oœci grodu i towarzysz¹cej mu osady, oraz Trzcinie (53°20'34"N;
19°44'44"E). O bogatej historii pogranicza mazowiecko-pruskiego œwiadcz¹ równie¿ zachowane
w ró¿nym stopniu cmentarzyska, prastare obiekty
kultu religijnego (np. baba pruska w Pr¹tnicy, na
Grodzisko w Gutowie (na pó³noc od Lesiaka)
pó³noc od obszaru objêtego map¹), a nawet nie(fot. K. Czapla)
zmienione od wieków nazwy miejscowoœci, charakteryzuj¹ce ich pierwotne przeznaczenie (np. Rynek
– miejsce wymiany handlowej).
W Lidzbarku oraz przy drodze z Lidzbarka, przez
Jamielnik, do Be³ku znajduje siê szeœæ betonowych
schronów bojowych. S¹ to umocnienia polowe
w pasie dzia³añ Armii Modlin – Pozycja Lidzbark
Welski. Zosta³y wybudowane w sierpniu 1939 r.,
przez ¿o³nierzy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii
pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa.
Grodziczno – wieœ za³o¿ona w XIV w., siedziba
w³adz gminy. Zachowa³ siê tu zabytkowy gotycki
koœció³ pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a,
Rekonstrukcja grodziska w Tarczynach
z XIV w., wielokrotnie przebudowywany i restauro(fot. K. Wittbrodt)
wany (wyposa¿enie pochodzi g³ównie z XVIII w.),
z cmentarzem przykoœcielnym.
Jeleñ – wieœ wzmiankowana na pocz¹tku XV w., z licznymi obiektami tradycyjnego budownictwa wiejskiego (architektury drewnianej i murowanej). Budynek z pocz¹tku XX w. (dawnej szko³y) stanowi siedzibê Dyrekcji WPK wraz z Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficznym.
Kie³piny – wieœ za³o¿ona w XIV w. W rejestrze zabytków znajduj¹ siê: koœció³ pw. œw. Wawrzyñca
z 1745 r. (z elementami wyposa¿enia nawet z XVI w.), przykoœcielny cmentarz z XV w. i dzwonnica z 1865 r.
Lidzbark – miasto lokowane w 1301 r., z zachowanym (zabytkowym) za³o¿eniem urbanistycznym Starego Miasta (z lat 1320–1331). Jego najwa¿niejsze zabytki to: gotycka baszta zamkowa i resztki murów
miejskich z XIV w., koœció³ pw. œw. Wojciecha z 1752 r., koœció³ ewangelicki pw. Jezusa ¯yj¹cego z 1829 r.,
spichlerz z koñca XIX w., dwie wie¿e ciœnieñ z pocz¹tku XX w. oraz domy z XIX w. W Lidzbarku dzia³a Warmiñsko-Mazurskie Muzeum Po¿arnictwa.
Rumian – wieœ odnotowana w 1303 r. Znajduje siê tu zabytkowy koœció³ drewniany pw. œw. Barbary z 1714 r.,
z cmentarzem przykoœcielnym. Oko³o 2 km na pó³noc od Rumiana znajduje siê grodzisko Korzonka.
Rybno – wieœ wzmiankowana w 1335 r., siedziba w³adz gminy. Na wschodnim skraju Rybna, do koñca
XIX w. le¿a³y pozosta³oœci wczesnoœredniowiecznego grodziska Groszkowska Góra.
Szczupliny – wieœ za³o¿ona oko³o 1320 r. Na prawym brzegu Welu znajduj¹ siê ruiny zabytkowego koœcio³a ewangelickiego pw. œw. Barbary z pocz¹tku XV w. (z cmentarzem przykoœcielnym). Na lewym brzegu rzeki, przy jej ujœciu do Jeziora Rumiañskiego, odkryto œlady wczesnoœredniowiecznego grodziska.
Turza Ma³a – wieœ powsta³a w XIV w. Do rejestru zabytków wpisano zlokalizowany nad P³oœniczank¹
neorenesansowy pa³ac wybudowany w latach 80. XIX w., wraz z parkiem oraz zabudowaniami gospodarczymi: dworem, gorzelni¹ i spichlerzem.
Szlak pieszy
Szlak pieszy grunwaldzki (znaki czerwone, d³ugoœæ 98,1 km, w granicach WPK ponad 20,0 km). Grunwald–Leszcz–Uzdowo–Myœlêta–Turza Wielka–Prioma–P³oœnica–Turza Ma³a–Jeleñ–Lidzbark–B¹dzyn. Na
terenie WPK: Turza Ma³a (48,3 km)–Koty (53,9 km)–Jeleñ (57,6 km)–W¹piersk (58,6 km)–Ciechanówko
(62,1 km)–Che³sty (64,2 km)–Kurojady (67,0 km)–Lidzbark (70,5 km).

Wokó³ Jeziora Kie³piñskiego (znaki niebieskie, d³ugoœæ oko³o 11 km, czas przejœcia 2–3 godz.,
mo¿liwy do pokonania czêœciowo rowerem, ale trudny). Rozpoczyna siê i koñczy na przystanku PKS
we wsi Rynek, prowadzi doko³a Jeziora Kie³piñskiego, pocz¹tkowo przez obszar sandru dziurawego,
a nastêpnie wzd³u¿ wschodniego brzegu jeziora – u podnó¿a wysokiego stoku rynny polodowcowej
(subglacjalnej).
Wokó³ jeziora Okuminek (brak oznakowania, d³ugoœæ oko³o 8 km). Rozpoczyna siê i koñczy na przystanku PKS we wsi Rynek, prowadzi w kierunku zachodnim w stronê Jeziora Kie³piñskiego do po³o¿onego za nim jeziora Okuninek (Okuminek), a nastêpnie wokó³ tego jeziora.
Szlaki rowerowe
Do Piekie³ka (znaki ¿ó³te, d³ugoœæ oko³o 10,5 km). Rozpoczyna siê i koñczy w Lidzbarku. Lidzbark
–Ciechanówko–Che³sty–uroczysko Piekie³ko. Od 2001 r. uroczysko Piekie³ko – poroœniêty lasami gr¹dowymi prze³omowy odcinek doliny Welu, stanowi rezerwat przyrody.
Pêtla Ostaszewska (znaki zielone, d³ugoœæ 8,5 km). Rozpoczyna siê i koñczy w Ostaszewie. Umo¿liwia
zapoznanie siê z rzeŸb¹ terenu (moreny czo³owe fazy postojowej l¹dolodu zlodowacenia Wis³y), siedliskami przyrodniczymi (fragmenty lasu gr¹dowego ko³o Ostaszewa, torfowisko w Janowie/Kierelewie)
i uk³adami przestrzennymi wsi.
Pó³nocnym skrajem Welskiego Parku Krajobrazowego (znaki zielone, d³ugoœæ oko³o 19,5 km). Rynek (czynny murowany m³yn wodny)–dolina Rynkówki, wschodnia krawêdŸ rynny dolnego Welu–Grodziczno–dolina Welu (Lorki: dwa czynne m³yny wodne; Zawoda)–Trzcin–Rynek. Prowadzi pocz¹tkowo
wzd³u¿ stromych stoków rynny polodowcowej (subglacjalnej) z licznymi Ÿródliskami, a nastêpnie towarzyszy Welowi w jego dolnym biegu.
Szlak B³êkitny (znaki niebieskie, d³ugoœæ oko³o 25 km). Rozpoczyna siê i koñczy w Rybnie. Rybno–jezioro Zarybinek–rezerwat przyrody Jezioro Neliwa–Kostkowo–Kopaniarze (torfowisko niskie w dolinie
Welu)–Wery–Gr¹dy–Gronowo–Jeglia–Rybno.
Szlakiem najwiêkszych jezior Welskiego Parku Krajobrazowego (brak oznakowania, d³ugoœæ oko³o
25 km). Rozpoczyna siê i koñczy w Rybnie. Prowadzi przez: Kostkowo, Gr¹dy, Kie³piny, Rynek i Gronowo.
Siedem jezior (na ró¿nych etapach ewolucji): Rybno, Zarybinek, Neliwa, Tarczyñskie, Gr¹dy, Kie³piñskie
i Gronowskie, do których wiedzie, to jeziora powsta³e po wytopieniu siê bry³ martwego lodu zalegaj¹cych
w rynnach polodowcowych (subglacjalnych, z okresu zlodowacenia Wis³y).
Wokó³ Jeziora Lidzbarskiego (znaki niebieskie, d³ugoœæ oko³o 9 km). Szlak zarówno rowerowy (czas
przejazdu oko³o 1,5–3 godz.), jak i pieszy (czas przejœcia oko³o 3–5 godz.). Rozpoczyna siê i koñczy
w Lidzbarku. Wiedzie doko³a Jeziora Lidzbarskiego.
Wokó³ jeziora Rumian (znaki czerwone, d³ugoœæ oko³o 22 km). Rybno–Rumian–grodzisko Korzonka
(teren prywatny, zwiedzanie tylko za zgod¹ w³aœciciela)–Lesiak (nieczynny drewniany m³yn wodny
z 1776 r.)–pó³nocna krawêdŸ rynny polodowcowej Jeziora Rumiañskiego–Szczupliny–Rybno.
Wokó³ Lidzbarka (brak oznakowania, d³ugoœæ oko³o 43 km). Rozpoczyna siê i koñczy w Lidzbarku.
Prowadzi przez: Jeleñ, W¹piersk, Tarczyny, Kie³piny, Che³sty, S³up, Wlewsk, Piaseczno, Klonowo, Bryñsk
(poza granic¹ obszaru objêtego map¹) i Jamielnik.
Œcie¿ki dydaktyczne
Lasem Nadwelskim (znaki ¿ó³te, d³ugoœæ oko³o 6,5 km, czas przejœcia 2,5–4 godz.). Lidzbark–jezioro
Linowiec–dolina Welu–Lidzbark. Prezentuje walory krajobrazowe i siedliskowe doliny Welu i Jeziora
Lidzbarskiego.
Nad Neliw¹ (znaki zielone, d³ugoœæ oko³o 3 km, czas przejœcia oko³o 2 godz.). Wzd³u¿ po³udniowego
brzegu jeziora Neliwa i w okolicznym lesie. Informuje o powstawaniu jezior i dzia³aniu ekosystemów
jeziornych, zwierzêtach ¿yj¹cych nad jeziorem Neliwa oraz ekosystemie boru bagiennego.
Szlak samochodowy
Szlak Pêtli Grunwaldzkiej (oznakowanie symbolem samochodu, d³ugoœæ 263,0 km). Ostróda–Lubawa–Nowe Miasto Lubawskie–Lidzbark–Dzia³dowo–Nidzica–Grunwald–Olsztynek–Ostróda. W rejonie
WPK: Mroczenko–Grodziczno–Ostaszewo–Kie³piny–Ciechanówko–Lidzbark–Cibórz.

Szlak kajakowy
Szlak kajakowy rzeki Wel (fig. 15). Uroku sp³ywom t¹ rzek¹ dodaje jej niezwykle ciekawy przebieg poœród zmiennych krajobrazów – Wel przep³ywa przez jeziora, meandruje wœród lasów, ³¹k
i pól, mija po drodze wsie i miasto Lidzbark,
a miejscami przeciska siê przez cieniste prze³omy,
jak np. w malowniczym Piekie³ku. W dolinie wystêpuj¹ liczne mokrad³a i starorzecza. Szlak rozpoczyna siê w D¹brównie, koñczy w Bratianie. Jego
ca³kowita d³ugoœæ wynosi 98,5 km, z czego oko³o
65 km na terenie WPK (czas sp³ywu oko³o 4 dni).
Jest to szlak trudny. Wel posiada cechy kilku typów rzek – jest rzek¹ nizinn¹, pojeziern¹, a równoczeœnie na niektórych odcinkach rzek¹ górsk¹,
z charakterystyczn¹ zmian¹ kierunków biegu. Jego œredni spadek to 0,91‰, na kilku odcinkach
odnotowano jednak du¿o wiêksze spadki – nawet
do 4,1‰. Dziêki retencyjnej roli wielu jezior, przez
które Wel przep³ywa, np.: D¹browa Wielka, D¹browa Ma³a, Pancerz, Rumiañskie, Zarybinek, Tarczyñskie, Gr¹dy, Zakrocz, Lidzbarskie, Tylickie, odznacza siê on wyrównanym, w miarê stabilnym
przep³ywem w ci¹gu roku (nie wystêpuj¹ tu du¿e
wahania stanu wód).
Geocaching
Na terenie WPK, w 17 wybranych miejscach,
znajduj¹ siê skrzynki przygotowane przez pracowników Parku. Trasa Tylko dla Or³ów, opracowana za zgod¹ Nadleœnictwa Lidzbark, jest zlokalizowana w rejonie Ma³ego LeŸna. Nale¿y do najtrudniejszych w kraju (skrzynki w formie wyrzeŸbionego ptaka s¹ zawieszone w koronach drzew)
– turyœci bior¹ udzia³ w grze na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

Fig. 15. Kilometra¿ szlaku kajakowego Welu (D. Ga³¹zka)

S£OWNIK TERMINÓW
Bifurkacja rzeki – rozdzielenie siê rzeki na dwa lub wiêcej ramion, które dalej p³yn¹ w ró¿nych kierunkach i nale¿¹ do
ró¿nych dorzeczy.
Deglacjacja – zanik pokrywy l¹dolodu i ods³anianie obszaru spod pokrywy lodowej. Deglacjacja frontalna – l¹dolód
topnieje, zachowuj¹c zwartoœæ pokrywy lodowej. Deglacjacja arealna – l¹dolód topnieje, rozpadaj¹c siê na bry³y
i p³aty martwego lodu.
Delta – forma akumulacyjna powsta³a z nagromadzenia osadów przy ujœciu rzeki do jeziora lub morza.
Deluwium – osad utworzony w wyniku wyp³ukiwania przez wody deszczowe najdrobniejszych cz¹stek mineralnych
z osadów i ich depozycji w zag³êbieniach terenu i u podnó¿y stoków.
Denudacja – zespó³ procesów niszcz¹cych, powoduj¹cych wyrównywanie i stopniowe obni¿anie powierzchni Ziemi. S¹
to wietrzenie, erozja i ruchy masowe, powoduj¹ce przemieszczanie osadów ku obszarom obni¿onym.
Frakcja – populacja ziarn o okreœlonej wielkoœci wystêpuj¹ca w osadzie.
G³az narzutowy (narzutniak, eratyk) – blok skalny przetransportowany w l¹dolodzie i uwolniony z lodu (po stopieniu)
w pewnej odleg³oœci od miejsca pobrania. Zwykle s¹ to g³azy o du¿ej odpornoœci na wietrzenie i mechaniczne
rozdrobnienie (pochodz¹ce ze Skandynawii).
Gytia – organiczny lub organiczno-mineralny osad jeziorny lub bagienny utworzony z detrytusu roœlinnego.

Kem – pagórek lub wzgórze (czêsto o p³askiej powierzchni szczytowej) o wysokoœci od kilku do kilkunastu metrów
i œrednicy kilkuset metrów. Tworz¹ go warstwowane piaski, mu³ki i ¿wiry osadzane w szczelinach lodowych lub
miêdzy bry³ami (p³atami) martwego lodu, przez wody roztopowe (kem fluwioglacjalny) lub wody stoj¹ce (kem limnoglacjalny). Kemy stanowi¹ wyznacznik deglacjacji arealnej.
Kreda jeziorna – osad biogeniczny jezior, bagien i podmok³ych ³¹k, o zawartoœci wêglanu wapnia ponad 80%.
Martwy lód – ró¿nej wielkoœci bry³y lub p³aty lodu izolowane od siebie i od krawêdzi aktywnego l¹dolodu. Powstaj¹ przy
wytapianiu siê l¹dolodu na znacznej przestrzeni w trakcie deglacjacji arealnej.
Misa koñcowa – du¿e, niezbyt g³êbokie obni¿enie na zapleczu czo³a l¹dolodu.
Morena czo³owa akumulacyjna – pagórek/wzgórze lub ci¹g pagórków/wzgórz powsta³ych wzd³u¿ czo³a l¹dolodu
w okresie jego stagnacji (postoju). Forma zbudowana ze ¿wirów, g³azów oraz piasków, rzadziej z glin zwa³owych.
W zale¿noœci od d³ugoœci trwania postoju lub liczby oscylacji krawêdzi l¹dolodu (czo³a l¹dolodu), sk³ada siê ze zmiennej liczby wa³ów i posiada ró¿ne rozmiary. Na podstawie analizy rozmieszczenia moren akumulacyjnych mo¿na odtworzyæ dawny zarys krawêdzi l¹dolodu, jego poszczególne zasiêgi i etapy zanikania (deglacjacji).
Morena czo³owa spiêtrzona/pchniêta – pagórek/wzgórze lub ci¹g pagórków/wzgórz, których powstanie jest zwi¹zane
z aktywn¹ dzia³alnoœci¹ l¹dolodu. Powstaje w wyniku nasuniêcia l¹dolodu na starsze osady, których pierwotny uk³ad zostaje zaburzony. Struktura wewnêtrzna moreny tworzy siê poprzez spiêtrzenie, wyciœniêcie i pchniêcie osadów (zaburzenia glacitektoniczne).
Morena martwego lodu – forma akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, powsta³a w czasie deglacjacji arealnej,
zwi¹zana z obecnoœci¹ martwego lodu. Zbudowana z piasków, ¿wirów oraz g³azów i glin zwa³owych – materia³u, który
wytapia³ siê i sp³ywa³ grawitacyjnie przy krawêdziach bry³ martwego lodu.
Oz – wyd³u¿ony, w¹ski, zwykle krêty wa³ lub ci¹g pagórków/wzgórz o stromych zboczach i falistej linii grzbietowej. Forma
zbudowana z materia³u piaszczysto-¿wirowego. Powstaje w wyniku wype³niania tuneli podlodowcowych (subglacjalnych) oraz wewn¹trzlodowcowych (inglacjalnych) przez transportowany przez wody roztopowe materia³ mineralny.
Orientacja ozu jest najczêœciej prostopad³a do czo³a l¹dolodu.
Rynna subglacjalna (polodowcowa) – pod³u¿na, krêta forma dolinna powsta³a w wyniku rozciêcia pod³o¿a l¹dolodu
przez wody roztopowe.
Sandr – forma akumulacji wodnolodowcowej w postaci p³askiego sto¿ka nap³ywowego lub rozleg³ej równiny. Zbudowana
z piasków i ¿wirów osadzonych przez wody pochodz¹ce z topnienia l¹dolodu. Powstaje na przedpolu krawêdzi lodowej
podczas postoju l¹dolodu.
Torfowisko – obszar akumulacji torfów; typ mokrade³, siedlisk silnie uwodnionych z rozwijaj¹c¹ siê specyficzn¹ roœlinnoœci¹ (m.in. turzyce, trzciny, mchy torfowce). Wyró¿nia siê trzy typy torfowisk: niskie, przejœciowe i wysokie.
Wysortowanie – stopieñ ujednolicenia wielkoœci ziarn w osadzie.
Wysoczyzna polodowcowa (morenowa) – rozleg³y, nieco wzniesiony, wyrównany lub lekko falisty obszar zbudowany z osadów lodowcowych i niekiedy wodnolodowcowych. Powierzchnia wysoczyzny mo¿e byæ urozmaicona pagórkami i obni¿eniami bezodp³ywowymi powsta³ymi podczas nierównomiernego wytapiania siê materia³u (glin zwa³owych) z l¹dolodu.
Zag³êbienie wytopiskowe (wytopisko) – obni¿enie powsta³e wskutek wytopienia siê bry³y lodu tkwi¹cej w osadach
polodowcowych.
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