WIADOMOŒCI OGÓLNE
Gostyniñsko-W³oc³awski Park Krajobrazowy
(GWPK) jest po³o¿ony w œrodkowej Polsce. Obejmuje
centraln¹ czêœæ Kotliny P³ockiej w rozszerzeniu doliny
Wis³y miêdzy P³ockiem a W³oc³awkiem. Na po³udniowym zachodzie kotlina graniczy z Pojezierzem Kujawskim, a na po³udniu z Równin¹ Kutnowsk¹. Po prawej
stronie Wis³y rozci¹ga siê Pojezierze Dobrzyñskie.
Administracyjnie teren Parku jest po³o¿ony w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim, powiatach:
w³oc³awskim, p³ockim i gostyniñskim, gminach:
W³oc³awek, Kowal, Baruchowo, Nowy Duninów, £¹ck
Jezioro Tel¹¿na (fot. P. Twardowski)
i Gostynin.
GWPK zosta³ utworzony 5 kwietnia 1979 r. w celu
ochrony kompleksu wydm œródl¹dowych, rynien subglacjalnych, licznych jezior oraz terenów podmok³ych i zabagnionych. Zajmuje on powierzchniê 389,5 km2, a jego otulina – 141,95 km2. Lasy stanowi¹
63% powierzchni Parku, jeziora – 3,5%, zaœ inne tereny (g³ównie u¿ytkowane rolniczo) – 33,5%.
Omawiany Park jest wa¿n¹ czêœci¹ naturalnego korytarza ekologicznego, ³¹cz¹cego Kampinoski Park
Narodowy z Puszcz¹ Bydgosk¹ i dalej z Borami Tucholskimi. GWPK jest objêty programem europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000 w granicach dwóch obszarów specjalnej ochrony ptaków – B³ot Rakutowskich i ¯wirowni Skoki, oraz trzech specjalnych obszarów ochrony siedlisk – Uroczysk £¹ckich, B³ot
K³ócieñskich i Doliny Skrwy Lewej. Na terenie Parku i jego otuliny utworzono 14 rezerwatów przyrody,
w tym unikatowy na skalê œwiatow¹ rezerwat Goœci¹¿, w którym chronione s¹ laminowane osady jeziorne
z ostatnich 13 tys. lat. Pozosta³e rezerwaty (Jezioro Rakutowskie, Wójtowski Gr¹d, Korzeñ, Jastrz¹bek,
D¹browa £¹cka, Kresy, Komory, Lucieñ, Lubaty, Jazy, Olszyny Rakutowskie, £¹ck, Jezioro Drzesno) maj¹
g³ównie charakter florystyczny, leœny, torfowiskowy i ornitologiczny. £¹cznie ochron¹ prawn¹ w ramach
rezerwatów objêto 4,7% powierzchni Parku. W Parku i jego otulinie znajduje siê 77 pomników przyrody
o¿ywionej i cztery aleje pomnikowe.
Siedziba Dyrekcji GWPK mieœci siê w Kowalu (ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal; tel. 54 284 22 26;
www.gwpk.pl; e-mail: gwpk@xl.wp.pl).
Na terenie Parku dzia³a Oœrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych GWPK (Dêbniaki 33A; tel. 724 336 357).
Prowadzi siê tu leczenie i rehabilitacjê ptaków, g³ównie drapie¿nych, wœród których by³y m.in.: gado¿ery,
bieliki, rybo³owy, sowy, b³otniaki i myszo³owy.
Na pocz¹tek 2015 r. planowane jest otwarcie Pracowni Dydaktycznej GWPK (ul. Ko³³¹taja 24, 87-820
Kowal; tel. 54 284 22 26). Znajdowaæ siê tu bêd¹ pracownie: turystyki i promocji, kszta³towania krajobrazu,
monitoringu œrodowiska oraz izba przyrodniczo-kulturowa, biblioteka, sala edukacyjno-projekcyjna i sala
prezentacji przyrodniczej.

WALORY PRZYRODNICZE
Szata roœlinna. Lasy Gostyniñsko-W³oc³awskie, w obrêbie których znajduje siê GWPK, zosta³y zaliczone do Leœnego Kompleksu Promocyjnego i s¹ administrowane przez trzy nadleœnictwa: W³oc³awek,
Gostynin i £¹ck. Przewa¿aj¹ tu bory sosnowe i mieszane, charakterystyczne dla pod³o¿a piaszczystego.
W dolinach rzek i wokó³ jezior rosn¹ ³êgi i olsy. Lasy liœciaste typu olsów porzeczkowych, ³êgów jesionowo-olszowych i ³êgów wi¹zowo-jesionowych wystêpuj¹ w rezerwacie Olszyny Rakutowskie, który jest najwiêkszym na Kujawach kompleksem leœnym. W okolicach £¹cka znajduj¹ siê gr¹dy i d¹browy. W rezerwacie
leœnym Wójtowski Gr¹d nad Jeziorem Wójtowskim Du¿ym mo¿na podziwiaæ 100-letnie okazy lip. W Parku
ochron¹ jest te¿ objêty jarz¹b szwedzki. Wydmy, które nie zosta³y zalesione, zajmuje roœlinnoœæ
piaskolubna, zaœ obni¿enia i doliny niewielkich cieków porastaj¹ gatunki charakterystyczne dla ³¹k,
pastwisk, muraw i okrajków.
Na terenie GWPK stwierdzono ok. 840 gatunków roœlin naczyniowych, w tym 37 objêto ochron¹ ca³kowit¹, a 15 – czêœciow¹. W runie leœnym wystêpuj¹ m.in.: wid³ak goŸdzisty, lilia z³otog³ów, sasanka ³¹kowa

i naparstnica zwyczajna. Wœród roœlinnoœci wodnej i szuwarowej
mo¿emy znaleŸæ: grzybieñ bia³y, gr¹¿el ¿ó³ty, redestnicê wyd³u¿on¹,
jezierzê morsk¹ i ciborê ¿ó³t¹, a wœród bagiennej – wid³ak torfowy,
kosaciec syberyjski, bagnicê torfow¹, rosiczkê okr¹g³olistn¹, rosiczkê
d³ugolistn¹, w¹krotê zwyczajn¹, k³oæ wiechowat¹, gwiazdnicê grubolistn¹ i lipiennik Loesela. £¹kowe roœliny chronione to m.in.: storczyk
(np. szerokolistny), goryczka, krzy¿ownica gorzkawa, nasiêŸrza³ pospolity i gêsiówka szorstkow³osa. Do rzadkich roœlin s³onolubnych
Grzybieñ bia³y
nale¿¹ œwibka morska i centuria nadobna, a do piasko- i ciep³olub(fot. L. Urbankiewicz)
nych: dziewiêæsi³ bez³odygowy, pluskwica europejska, kocanki piaskowe i goŸdzik piaskowy. Charakterystyczn¹ cech¹ flory GWPK jest wystêpowanie reliktów polodowcowych, np. gwiazdnicy grubolistnej.
Œwiat zwierzêcy. W Parku wystêpuje ok. 180 gatunków ptaków, w tym 135 gniazduj¹cych. Do
gatunków zagro¿onych, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t, nale¿¹: kulik wielki, batalion, sieweczka obro¿na, w¹satka, wodniczka, b¹k, b³otniak zbo¿owy, biegus zmienny i bielik. Œcis³a
ochrona gatunkowa obejmuje bociana czarnego, ¿urawia, b³otniaka ³¹kowego, krwawodzioba, derkacza
i rycyka. W 1991 r. w GWPK przeprowadzono pierwsz¹ w œrodkowo-wschodniej Europie reintrodukcjê
(ponowne wprowadzenie na stare miejsce bytowania) soko³a wêdrownego.
Wœród 57 gatunków ssaków w GWPK wystêpuje
m.in.: 11 gatunków nietoperzy, ryjówka aksamitna,
ryjówka malutka, bóbr, kuna leœna, kuna domowa
oraz tchórz, gronostaj, ³asica, wydra i borsuk. Du¿e
ssaki kopytne reprezentuj¹: ³oœ, jeleñ, daniel, sarna
i dzik. W 1981 r. rozpoczêto na tym terenie reintrodukcjê bobra europejskiego. Mo¿na te¿ spotkaæ rysia,
który przedosta³ siê tu z Kampinoskiego Parku Narodowego dziêki korytarzowi ekologicznemu doliny
Wis³y. Ostatnio pojawi³a siê równie¿ wataha wilków.
Gady w GWPK s¹ reprezentowane przez jaszczurkê zwinkê, jaszczurkê ¿yworodn¹, padalca,
zaskroñca, ¿mijê zygzakowat¹ i gniewosza. Wœród
Bielik (fot. P. Twardowski)
p³azów wystêpuj¹ wszystkie gatunki krajowe ropuch,
a tak¿e rzekotka drzewna, traszka zwyczajna i traszka
grzebieniasta. Czêsto spotykanymi gatunkami ryb s¹: szczupak, lin, leszcz, karp, p³oæ, okoñ, sandacz,
wêgorz, miêtus, kie³b, kr¹p, ukleja, wzdrêga, jazgarz i ciernik. Do niektórych zbiorników (np. Soczewki)
wprowadzono amura bia³ego.
Hydrografia. O charakterze Parku decyduj¹ jeziora uk³adaj¹ce siê w dwa ci¹gi (pó³nocny i po³udniowy)
i zajmuj¹ce przeg³êbienia rynien polodowcowych. Przecinaj¹ one obszar GWPK z pó³nocnego zachodu
na po³udniowy wschód. Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ Jezioro Rakutowskie (3 km2) i Jezioro Lucieñskie
(2,03 km2), zaœ najg³êbszym jest Jezioro Bia³e (ponad 30 m, 1,5 km2). Inne jeziora s¹ zdecydowanie
mniejsze (np. Goreñskie – 0,55 km2; Wikaryjskie – 0,51 km2; Goœci¹¿ – 0,42 km2; Przytomne – 0,37 km2).
Na omawianym obszarze wystêpuj¹ trzy systemy rzeczne. Pierwszy z nich to zlewnia Skrwy Lewej, która
odwadnia wschodni¹ czêœæ GWPK. Skrwa Lewa ma d³ugoœæ 43 km i jest dop³ywem Wis³y. Jej Ÿród³a
i górny odcinek s¹ po³o¿one poza obszarem dna doliny Wis³y (na Równinie Kutnowskiej). Œrednie
przep³ywy tej rzeki w ujœciowym odcinku wynosz¹ oko³o 2 m3/s. Skrwa Lewa w³¹cza w swój odp³yw jeziora
Lucieñskie i Bia³e. W dolnym odcinku zosta³a ona spiêtrzona stopniem wodnym w miejscowoœci
Soczewka i tworzy sztuczny zbiornik o powierzchni 0,46 km2 (stan. geol. 6).
Drugi system rzeczny stanowi zlewnia Rakutówki, która odwadnia po³udniow¹ i zachodni¹ czêœæ Parku.
Rakutówka p³ynie w kierunku pó³nocno-wschodnim, równolegle do krawêdzi Wysoczyzny Kujawskiej
i uchodzi do Lubieñki (prawobrze¿nego dop³ywu Zg³owi¹czki). Przep³ywy Rakutówki s¹ bardzo zró¿nicowane, najwy¿sze wiosn¹ (nawet 4 m3/s), a najni¿sze pod koniec lata (0,01 m3/s). W latach suchych poni¿ej
Jeziora Rakutowskiego odp³yw w rzece zanika.

Trzeci system rzeczny stanowi¹ zlewnie niewielkich cieków Rudy, Zuzanki, Rybnickiej Strugi. D³ugoœæ
ka¿dego z cieków nie przekracza 10 km. Maj¹ one swój pocz¹tek w jeziorach na terenie Parku i p³yn¹ prostopadle do koryta Wis³y. Ich dolne odcinki s¹ obecnie zatopione wodami zbiornika zaporowego na Wiœle.
Przep³ywy omawianych cieków s¹ niewielkie (0,05–0,1 m3/s), ale bardzo wyrównane, co œwiadczy
o du¿ej retencyjnoœci (zdolnoœci zatrzymywania wód opadowych) ich zlewni.
Na pó³noc od Parku znajduje siê najwiêkszy w Polsce pod wzglêdem powierzchni sztuczny zbiornik
wodny (Zbiornik W³oc³awski). Powsta³ on w 1970 r. przez spiêtrzenie wód Wis³y po wybudowaniu
stopnia wodnego we W³oc³awku.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Pokrywa osadowa. GWPK le¿y w obrêbie dwóch g³ównych jednostek strukturalno-tektonicznych –
wa³u œrodkowopolskiego i niecki brze¿nej, co wp³ynê³o na charakter sedymentacji i procesy tektoniczne
tego obszaru. Wa³ kujawski, o przebiegu NW–SE, zajmuje po³udniowo-zachodnie obrze¿e terenu, a niecka p³ocka znajduje siê na pó³nocny wschód od linii Gostynin–W³oc³awek. Najstarsze utwory buduj¹ce wa³
kujawski nale¿¹ do najm³odszego paleozoiku, permu górnego – cechsztynu (ok. 260–250 mln lat temu)
i s¹ wykszta³cone w postaci soli kamiennych, które tworz¹ wysady przebijaj¹ce siê a¿ do pod³o¿a kenozoiku.
W niecce p³ockiej najstarsze ska³y pochodz¹ z mezozoiku (fig. 1). S¹ to piaskowce, mu³owce i ³upki deponowane w jurze dolnej. Jurê œrodkow¹ reprezentuj¹ osady ciep³ych mórz – i³owce z syderytami, piaskowce syderytyczne i zlepieñce, o mi¹¿szoœci (gruboœci) ok. 439 m. Utwory jury górnej to wapienie, wapienie
organodetrytyczne i margle. Ska³y morskie kredy dolnej osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ ok. 550 m i s¹ wykszta³cone
w postaci i³owców, mu³owców, piaskowców i piasków. Mi¹¿szoœæ ska³ wêglanowych (wapieni, margli,
kredy pisz¹cej) i wêglanowo-krzemionkowych (opok, gez) kredy górnej przekracza 500 m.
Ska³y mezozoiku zosta³y wypiêtrzone na prze³omie kredy górnej i paleocenu. Utworzy³y one wa³, który
nastêpnie podlega³ erozji (niszczeniu), co doprowadzi³o do ods³oniêcia w jego osi utworów jury górnej.
Mi¹¿szoœæ ska³ kredy wzrasta w kierunku pó³nocno-wschodnim wraz z odleg³oœci¹ od osi wa³u. Utwory jury
i kredy s¹ przykryte ci¹g³¹ pokryw¹ osadów kenozoiku (paleogenu, neogenu i czwartorzêdu) o zró¿nicowanej mi¹¿szoœci. Paleogen jest reprezentowany przez l¹dowe i p³ytkomorskie piaski i piaski glaukonitowe

Fig. 1. Schematyczny profil litologiczno-stratygraficzny obszaru niecki p³ockiej w okolicach
Gostynina (stratygrafia wg Wagnera, red., 2008; zmieniona; zestawi³a M. Roman)

oligocenu, natomiast neogen – przez utwory œródl¹dowe: piaski, mu³ki, i³y i wêgiel brunatny miocenu oraz
tzw. i³y pstre, akumulowane od œrodkowego miocenu po wczesny pliocen. Wêgiel brunatny lokalnie tworzy
pok³ady o znacznej mi¹¿szoœci. Dotyczy to m.in. z³o¿a w Gostyninie, które, z uwagi na lokalizacjê na terenie
miasta i w bardzo bliskim s¹siedztwie linii kolejowej Kutno–W³oc³awek, nie mo¿e byæ eksploatowane. Osady
neogenu ods³aniaj¹ siê w wysokiej skarpie doliny Wis³y od W³oc³awka a¿ po okolice P³ocka. Ich wystêpowanie jest nieregularne, zwi¹zane z zaburzeniami glacitektonicznymi (deformacjami wywo³anymi naciskiem
l¹dolodu), powsta³ymi podczas wkraczania najstarszych l¹dolodów plejstoceñskich w dolinê Prawis³y.

Akumulacja osadów czwartorzêdowych
odbywa³a siê podczas ostatnich 2,6 mln lat,
g³ównie w plejstocenie (fig. 2). Pokrywa
osadów czwartorzêdowych osi¹ga œrednio
mi¹¿szoœæ 40–55 m, jednak lokalnie wykazuje du¿e zró¿nicowanie (2,0–154,5 m).
Znaczne zmiany mi¹¿szoœci dotycz¹ stref
wystêpowania zaburzeñ glacitektonicznych
oraz g³êbokich form dolinnych w pod³o¿u
czwartorzêdu.
Najstarszymi osadami plejstocenu s¹
preglacjalne piaski i ¿wiry rzeczne, wystêpuj¹ce w po³udniowym zboczu Kotliny
P³ockiej. M³odsze od nich s¹ piaski i ¿wiry
rzeczne, wype³niaj¹ce g³êbokie i w¹skie
doliny, wyerodowane w pod³o¿u czwartorzêdu podczas interglacja³u augustowskiego.
W okolicy Krzywia dna tych dolin znajduj¹
siê na wysokoœci poziomu morza. Najg³êbsze rozciêcia (do 40 m p.p.m.) s¹ m³odsze
i powsta³y podczas pobytu pierwszych na
tym terenie l¹dolodów kompleksu po³udniowopolskiego. L¹dolody te zostawi³y dwa poziomy glin zwa³owych oraz piaski i ¿wiry wodnolodowcowe. Gliny zwa³owe zachowa³y siê
w obni¿eniach glacitektonicznych, poni¿ej
den dolin rzecznych interglacja³u mazowieckiego, w którym odbywa³a siê intensywna
i d³ugotrwa³a erozja oraz akumulacja w doliFig. 2. Podzia³ stratygraficzny czwartorzêdu
nach oraz denudacja na wysoczyznach.
(wg Lindnera, Marksa, 2012,
Osady kompleksu œrodkowopolskiego s¹
Litta i in., 2001; uzupe³niony)
reprezentowane przez trzy poziomy glin
zwa³owych, a lokalnie przez mi¹¿sze serie
zastoiskowe i wodnolodowcowe, które zachowa³y siê miêdzy Gostyninem a Ciechomicami, w obrêbie
ni¿szego poziomu wysoczyznowego (tzw. ciechomickiego – stan. geol. 8). Z glinami zwa³owymi kompleksu œrodkowopolskiego s¹ zwi¹zane zaburzenia glacitektoniczne, które nie siêgaj¹ osadów neogenu.
Kompleks pó³nocnopolski to przede wszystkim osady lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczno-lodowcowe. Interglacja³ eemski w Kotlinie P³ockiej jest reprezentowany przez piaski i ¿wiry rzeczne jednego cyklu,

a na obszarze wysoczyzn – przez bruk rezydualny, pochodz¹cy z wymycia drobniejszego materia³u,
a tak¿e mineralne i organiczne osady jeziorne oraz torfy. W po³udniowej czêœci GWPK wystêpuje jeden
poziom glin zwa³owych buduj¹cych wysoczyzny polodowcowe. W Kotlinie P³ockiej znajduje siê on na
powierzchni poziomu ciechomickiego. Z najm³odszymi glinami s¹ zwi¹zane zaburzenia glacitektoniczne
(do g³êb. 15 m), ograniczone do stref marginalnych z transgresji (nasuniêcia) i maksymalnego zasiêgu
l¹dolodu.
W holocenie, po ust¹pieniu ostatniego l¹dolodu, postêpuj¹ce procesy erozji rzecznej i denudacji prowadzi³y do akumulacji osadów w zag³êbieniach bezodp³ywowych, dolinach rzecznych i na stokach oraz
do nadbudowywania tarasów zalewowych. Budowa geologiczna omawianego obszaru zosta³a rozpoznana dziêki wierceniom wykonanym w Kazimierzowie i Krzywiu (na terenie Parku) oraz Gostyninie, Klusku
i Babach Dolnych (poza obszarem Parku).

RZEBA TERENU I JEJ ROZWÓJ
GWPK le¿y w piaszczystej kotlinie otoczonej wysoczyznami polodowcowymi. W kotlinie wystêpuj¹
g³ównie poziomy rzeczno-lodowcowe (stan. geol. 8), których powierzchnie s¹ urozmaicone wydmami
poroœniêtymi lasem i licznymi jeziorami, tworz¹cymi Pojezierze Gostyniñskie. Znajduj¹ siê tu równie¿ ozy
i kemy. Ich szczyty wystêpuj¹ na wysokoœci ok. 130 m n.p.m.
RzeŸba terenu GWPK i jego otoczenia zosta³a ukszta³towana podczas zlodowacenia Wis³y, kiedy to
l¹dolód skandynawski pokry³ obszar obecnego Parku, oraz w holocenie.
Ok. 25 tys. lat temu, w wyniku ostatniego och³odzenia klimatu w plejstocenie, l¹dolód skandynawski
nasun¹³ siê na obszar Polski i ok. 22–20 tys. lat temu dotar³ w okolice Równiny Inowroc³awskiej, na
pó³noc od granicy Parku. Jego czo³o zatrzyma³o siê w rejonie Konina i na po³udniowy wschód od Torunia.
W tym czasie na wschód od czo³a l¹dolodu utworzy³o siê rozleg³e zastoisko warszawskie, którego wody
wype³ni³y równie¿ obni¿enie Kotliny P³ockiej. By³y tam akumulowane osady ilasto-mu³kowe. Ten okres
postoju l¹dolodu nazywany jest faz¹ leszczyñsk¹.
Podczas fazy poznañskiej, ok. 19–18 tys. lat temu, dosz³o do nasuniêcia l¹dolodu na obszar obecnej
Kotliny P³ockiej i otaczaj¹cych j¹ wysoczyzn Pojezierza Kujawskiego i Pojezierza Dobrzyñskiego. Czo³o
l¹dolodu zatrzyma³o siê przy pó³nocnej granicy Wysoczyzny K³odawskiej i Równiny Kutnowskiej, a na
wschód od Wis³y – Wysoczyzny P³oñskiej. Na terenie GWPK l¹dolód zatrzyma³ siê w rejonie Lubienia
Kujawskiego, na po³udnie od Gostynina, w okolicach G¹bina i w dolinie Wis³y, ok. 18 km na po³udniowy
wschód od P³ocka. W czasie wkraczania l¹dolodu nadal istnia³o zastoisko w obni¿eniu Kotliny P³ockiej,
w którym osadza³y siê utwory ilasto-mu³kowe. W wielu miejscach serie zbiornikowe s¹ rozciête szerokimi
kana³ami utworzonymi przez wody roztopowe, wype³nionymi osadami piaszczysto-¿wirowymi o mi¹¿szoœci
do 20 m. Przed czo³em nasuwaj¹cego siê l¹dolodu by³y akumulowane piaski i ¿wiry wodnolodowcowe,
które ods³aniaj¹ siê spod glin zwa³owych w krawêdzi wysoczyzny wystêpuj¹cej przy po³udniowej granicy
GWPK (stan. geol. 3), a miejscami w obrêbie tej wysoczyzny. W zag³êbieniach osadza³y siê i³y, mu³ki i piaski
zastoiskowe, które widoczne s¹ lokalnie we wschodniej czêœci Parku i w skarpach rynny Jeziora Bia³ego.
Na obszarze Kotliny P³ockiej l¹dolód porusza³ siê w kierunku po³udniowo-wschodnim, a na terenie wysoczyzn zmienia³ ten kierunek na po³udniowy. Mo¿e o tym œwiadczyæ orientacja rynien jeziornych w kotlinie
i na wysoczyznach. Kiedy transgreduj¹cy (nasuwaj¹cy siê) l¹dolód uformowa³ swoje czo³o na po³udnie
od obszaru Parku, wody roztopowe i sp³ywaj¹cy z niego materia³ morenowy utworzy³y sto¿ki glacimarginalne (fig. 3a).
Dalsza transgresja spowodowa³a przekroczenie tych form, zaburzenie glacitektoniczne osadów je
buduj¹cych i powstanie tzw. form czo³owomorenowych przekroczonych (Pagórki Chodeckie). PóŸniej
podczas deglacjacji (ods³aniania obszaru spod topniej¹cego l¹dolodu) wiêkszoœæ z nich zosta³a nadbudowana osadami wodnolodowcowymi, tworz¹c kemy. W czasie postoju l¹dolodu w wyniku podlodowego
przep³ywu wód roztopowych, tworzy³y siê rynny subglacjalne (stan. geol. 5) (fig. 3b). Miejscami w tunelach lodowych by³y akumulowane piaski i ¿wiry przysz³ych ozów, np. ozu gostyniñskiego (stan. geol. 4).
Mi¹¿szoœæ glin zwa³owych zlodowacenia Wis³y wynosi œrednio 2–5 m, maksymalnie – 13 m. Na powierzchni GWPK gliny te ods³aniaj¹ siê jedynie sporadycznie, gdy¿ zosta³y zerodowane lub s¹ przykryte
m³odszymi osadami. Na po³udnie od granic Parku gliniasta wysoczyzna polodowcowa wystêpuje na
wysokoœci ok. 90–130 m n.p.m.

Fig. 3. Szkic paleogeomorfologiczny Kotliny P³ockiej i okolic: a – transgresja l¹dolodu, b – maksymalny
zasiêg l¹dolodu, c – deglacjacja frontalna, d – deglacjacja arealna, e – powstawanie poziomów
pradolinnych, f – powstawanie wydm (S. Lisicki)

W czasie deglacjacji czo³o l¹dolodu wycofa³o siê na wschodzie do okolic G¹bina i powsta³a tam strefa
marginalna. Wzd³u¿ rynien subglacjalnych utworzy³y siê tunele lodowe, w których by³y akumulowane
osady przysz³ych ozów – ³¹cko-zdworskiego, o przebiegu NW–SE, i dobrzykowskiego, o przebiegu W–E.
Brama lodowcowa u wylotu tunelu ozu ³¹cko-zdworskiego znajdowa³a siê na pó³nocny zachód od G¹bina,
a wyp³ywaj¹ce ni¹ wody roztopowe tworzy³y rozleg³y sto¿ek glacimarginalny (fig. 3c), zbudowany z piasków i piasków ze ¿wirami przysz³ej moreny czo³owej.
We wczesnym etapie deglacjacji wody roztopowe nanosi³y piaski i ¿wiry wodnolodowcowe, nadbudowuj¹ce gliny zwa³owe wysoczyzny polodowcowej, tworz¹c rozleg³y sandr miêdzy Gostyninem a G¹binem.

Jego powierzchnia wystêpuje na wysokoœci ok. 100–125 m n.p.m. W stagnuj¹cym l¹dolodzie utworzy³y
siê przetainy (p³ytkie zag³êbienia) i rozpadliny (roz³amy) lodowe, w których odbywa³a siê akumulacja piasków, mu³ków i ¿wirów przysz³ych kemów, np. na po³udniowy wschód od Nowego Duninowa (fig. 3d).
Dalsza deglacjacja doprowadzi³a do rozpadu l¹dolodu na rozleg³e p³aty martwego lodu. Umo¿liwi³o
to akumulacjê piasków i ¿wirów moren martwego lodu (miêdzy bry³ami martwego lodu oraz na ich przedpolu), osadów tarasów kemowych (miêdzy bry³ami martwego lodu a ods³aniaj¹cymi siê fragmentami
wysoczyzny) oraz piasków i ¿wirów wodnolodowcowych.
Opisywane bry³y rozpada³y siê nastêpnie na mniejsze, z których sp³ywa³y osady wodnomorenowe,
stwierdzone na pó³noc od Jeziora Bia³ego. W czasie zanikania przep³ywu lokalnie tworzy³y siê zbiorniki,
w których osadza³y siê i³y, mu³ki i piaski zastoiskowe, ods³aniaj¹ce siê we wschodniej czêœci obszaru GWPK.
Podczas fazy pomorskiej, ok. 17 tys. lat temu, czo³o l¹dolodu uformowa³o siê daleko na pó³noc
od terenu GWPK. Na obszarze Kotliny P³ockiej pozosta³y tylko ma³e bry³y martwego lodu (fig. 3e).
P³yn¹ce w kierunku zachodnim i pó³nocno-zachodnim wody mia³y ju¿ charakter rzeczno-lodowcowy. Pochodzi³y one g³ównie z Prawis³y i z topniej¹cych bry³ lodu. Nanosi³y piaski, które wystêpuj¹ prawie na
ca³ym obszarze GWPK, tworz¹c piêæ poziomów rzeczno-lodowcowych (pradolinnych) – stan. geol. 8.
Pod koniec plejstocenu przep³yw wód rzeczno-lodowcowych znacznie os³ab³, a wody Prawis³y utworzy³y dolinê, w której osady rzeczne buduj¹ dzisiejsze tarasy nadzalewowe. Wiêkszoœæ bry³ martwego
lodu wytopi³a siê, a w obni¿eniach powsta³y jeziora. Najwiêksze jezioro utworzy³o siê w misie wytopiskowej (koñcowej), prawdopodobnie w allerÝdzie, w rejonie obecnego Jeziora Rakutowskiego (stan. geol. 2)
i mia³o powierzchniê prawie 50 km2. Mniejsz¹ misê wype³niaj¹ wody jeziora Goœci¹¿ (stan. geol. 9).
Najlepiej wykszta³cona misa koñcowa wystêpuje wokó³ Jeziora Zdworskiego, miêdzy G¹binem
a wschodni¹ granic¹ Parku, na zapleczu moren czo³owych. Wype³niaj¹ j¹ piaski jeziorne z póŸnego plejstocenu, przykryte piaskami jeziornymi i torfami holocenu. Pod koniec plejstocenu powsta³y tak¿e piaski
rzeczne tarasów nadzalewowych Wis³y i Skrwy Lewej na pó³noc od Gostynina. Tarasy rzeczne Wis³y
mo¿na obserwowaæ wzd³u¿ po³udniowych brzegów Zbiornika W³oc³awskiego (stan. geol. 11). Wystêpuj¹
one na wysokoœci od ok. 65 m n.p.m. w czêœci wschodniej do ok. 55 m n.p.m. w czêœci zachodniej Parku.
Na prze³omie plejstocenu i holocenu, u podnó¿a krawêdzi wysoczyzny polodowcowej przy po³udniowej
granicy GWPK, utworzy³y siê sto¿ki nap³ywowe zbudowane z piasków i ¿wirów. W wyniku dzia³alnoœci
procesów wietrzeniowych na glinach zwa³owych powsta³y pokrywy piasków zwietrzelinowych oraz
piasków, ¿wirów i g³azów rezydualnych. Ze sp³ukiwania osadów ze stoków pochodz¹ natomiast utwory
deluwialne. W skarpie doliny Wis³y przykrywaj¹ one osady kompleksu œrodkowopolskiego i le¿¹ce ni¿ej i³y
pstre pliocenu. W rejonie Dobrzynia nad Wis³¹ powsta³y du¿e nisze osuwiskowe (stan. geol. 13). Po zakoñczeniu przep³ywu, na rozleg³ych poziomach rzeczno-lodowcowych zachodzi³y procesy eoliczne. Pierwsze
fazy eoliczne na tym terenie mia³y miejsce ju¿ w najstarszym i starszym dryasie. Wówczas to w warunkach
klimatu peryglacjalnego przy obecnoœci wieloletniej zmarzliny tworzy³y siê równiny piasków przewianych
z licznymi graniakami, czyli g³azami o wyg³adzonych œcianach i 2–3 ostrych krawêdziach. G³ówny okres
wydmotwórczy w Kotlinie P³ockiej przypad³ na m³odszy dryas. W warunkach tundry krzewinkowej, przy mniejszym zasiêgu wieloletniej zmarzliny, co sprzyja³o wiêkszej dostêpnoœci materia³u piaszczystego do wywiewania, powstawa³y du¿e formy wydmowe (fig. 3f), o wysokoœci dochodz¹cej do 20 m. Tworzy³y one zwykle
wielkie pola z³o¿one z wydm parabolicznych (stan. geol. 2), poprzecznych i nieregularnych. Procesy wydmotwórcze odbywa³y siê równie¿ na pocz¹tku holocenu. Wydmy osi¹gaj¹ najwiêksz¹ wysokoœæ w œrodkowej
i œrodkowo-zachodniej czêœci obszaru GWPK (Patrolowa Góra – 114,6 m n.p.m.).
Holocen rozpocz¹³ siê 11,7 tys. lat temu. Obszar tundry przekszta³ci³ siê w lasotundrê, a nastêpnie w tajgê
(lasy iglaste). Zmniejszy³ siê zasiêg jezior i zaczê³y siê tworzyæ tarasy jeziorne. Mo¿na je obserwowaæ na
po³udniowy wschód od obszaru Parku, wokó³ Jeziora Zdworskiego. W holocenie powstaj¹ piaski i mady
rzeczne den dolinnych i tarasów zalewowych Wis³y i Skrwy Lewej. Wzd³u¿ pó³nocnej granicy obszaru
GWPK osady te s¹ zalane wodami Zbiornika W³oc³awskiego. Piaski humusowe i namu³y den dolinnych
i zag³êbieñ bezodp³ywowych osadzaj¹ siê w dolinach mniejszych cieków oraz w obni¿eniach terenu. W jeziorach tworz¹ siê gytie i kreda jeziorna, których okres najintensywniejszej akumulacji przypad³ na holoceñskie optimum klimatyczne (8,9–5,7 tys. lat temu), gdy obszar ten w wiêkszoœci porasta³y lasy liœciaste.
W kolejnym och³odzeniu panowa³y lasy mieszane i iglaste. W obni¿eniach, w tym w nieckach deflacyjnych,
tworzy³y siê wówczas torfy (torfowisko wysokie – stan. geol. 7). Najwiêkszy obszar torfowiska niskiego,
czyli zasilanego g³ównie wodami gruntowymi, wystêpuje w misie wytopiskowej Jeziora Rakutowskiego.

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Misa wytopiskowa Jeziora Rakutowskiego 52°32'20"N; 19°15'08"E
Jezioro Rakutowskie jest zlokalizowane ok. 4,5 km na
wschód od Kowala. Znajduje siê tu rezerwat faunistyczny, stanowi¹cy miejsce lêgowe dla wielu gatunków
ptaków. Jezioro wystêpuje w centralnej czêœci rozleg³ej,
lekko wyd³u¿onej niecki, równoleg³ej do krawêdzi wysoczyzny polodowcowej, s¹siaduj¹cej z ni¹ od po³udnia.
Zewnêtrzn¹ czêœæ dna tej niecki wype³niaj¹ piaski
py³owate o mi¹¿szoœci 2–3 m, które by³y akumulowane
w obrêbie p³ytkich zbiorników, w warunkach klimatu
peryglacjalnego, g³ównie przez wiatr (transport eoliczny). Misa jeziorna ma charakter wytopiskowy, powsta³a
Jezioro Rakutowskie (fot. P. Twardowski)
po ust¹pieniu z tego obszaru l¹dolodu zlodowacenia
Wis³y, w wyniku wytapiania, prawdopodobnie w allerÝdzie,
bry³ martwego lodu pogrzebanych w utworach piaszczystych. Na skutek stopniowego wype³niania misy
jeziornej osadami dennymi w postaci gytii o wysokiej
zawartoœci wêglanu wapnia, wokó³ jeziora rozwinê³y siê
równiny biogeniczne. Proces wyp³ycania zbiornika wodnego przebiega od brzegów, co objawia siê przekszta³caniem czêœci jeziora w torfowisko niskie.
Jezioro Rakutowskie to p³ytki zbiornik (maks. g³êb. –
2,9 m), a przez to bardzo podatny na zmiany zasiêgu linii
brzegowej, nawet do 0,6–0,7 km2. W suchych sezonach
letnich bardzo czêsto dochodzi do ods³oniêcia dna jeziora
Ods³oniête dno Jeziora Rakutowskiego
i podzia³u akwenu na niewielkie zbiorniki wodne.
(fot. D. Bryka³a)
2. Wydma w Goreniu 52°31'39"N; 19°17'41"E

Wydma w Goreniu (fot. P. Twardowski)

Wydma w Goreniu znajduje siê ok. 180 m na po³udnie
od Jeziora Goreñskiego, blisko przystanku autobusowego przy drodze miêdzy Goreniem Du¿ym a Goreniem
Nowym. Ma ona wysokoœæ ok. 8 m. Omawiana forma
to wyniesienie z piasków nasypanych przez wiatr,
o kszta³cie pó³ksiê¿yca z zaokr¹glonym wierzcho³kiem.
Jest to przyk³ad wydmy parabolicznej, z wklês³¹ stron¹
zwrócon¹ pod wiatr (fig. 4). W morfologii wydmy dobrze
widoczne s¹ jej ramiona o d³ugoœci 465 m, skierowane ku
zachodowi. Stoki wydmy parabolicznej s¹ asymetryczne:
d³u¿szy, po³ogi, wystawiony na dzia³alnoœæ wiatru, nazywany jest proksymalnym (dowietrznym), zaœ krótszy
i bardziej stromy – dystalnym (zawietrznym) (fig. 5). Przy
odpowiedniej sile wiatru ziarna piasków s¹ wprawiane
w ruch i zaczynaj¹ siê przesuwaæ. Wilgoæ gruntowa
i roœlinnoœæ powoduj¹ zatrzymanie piasków – tak
powstaj¹ ramiona wydmy. Ruch ziaren odbywa siê dalej
po dowietrznym stoku wydmy, gdzie ziarna zderzaj¹ siê
ze sob¹, wybijaj¹ siê w powietrze i podlegaj¹ ruchowi skokowemu (saltacji). Opadaj¹c mog¹ one uderzaæ inne

Fig. 4. Schemat powstawania wydmy parabolicznej (J. Rychel)

ziarna i powodowaæ ich przesuwanie siê, pe³zniêcie
w górê stoku (trakcjê) a¿ do momentu przekroczenia
grzbietu wydmy, gdzie osypuj¹ siê grawitacyjnie (fig. 5).
Wydma w Goreniu powsta³a w ch³odnym m³odszym
dryasie, w warunkach braku lub sk¹pej roœlinnoœci
na rozleg³ych, piaszczystych poziomach pradolinnych
Wis³y w Kotlinie P³ockiej.
Fig. 5. Rodzaje transportu eolicznego na wydmie (J. Rychel)

3. KrawêdŸ wysoczyzny polodowcowej w Baruchowie 52°29'39"N; 19°13'31"E
KrawêdŸ wysoczyzny, ograniczaj¹ca od po³udnia
Kotlinê P³ock¹, jest jednym z najwyraŸniejszych liniowych elementów rzeŸby na omawianym obszarze.
Ci¹gnie siê ona od Kruszyna przez Kowal, Baruchowo,
Kurowo, Górki Dolne i Wrz¹c¹ do Gostynina. Wybrane
stanowisko jest zlokalizowane w nieczynnej ¿wirowni
w okolicach Baruchowa. Na powierzchni wystêpuj¹ tu
gliny zwa³owe zwi¹zane z deglacjacj¹ obszaru podczas
ostatniego zlodowacenia. Miejscami s¹ one przykryte
osadami sandrowymi, a poni¿ej ods³aniaj¹ siê starsze
KrawêdŸ wysoczyzny polodowcowej
utwory plejstocenu: piaski i ¿wiry wodnolodowcowe,
w Baruchowie (fot. L. Urbankiewicz)
i³y zastoiskowe, rezidua (pozosta³oœci po wyp³ukaniu)
glin zwa³owych oraz piaski i ¿wiry rzeczne (fig. 6). Wysokoœæ wysoczyzny polodowcowej falistej w okolicach
Baruchowa–Kurowa wynosi ok. 30 m (ok. 110 m n.p.m.). Z jej szczytu mo¿na podziwiaæ krajobraz pradoliny
Wis³y. Na zachód od Gostynina stok ma ju¿ tylko 10–15 m wysokoœci, zaœ najs³abiej w morfologii zaznacza siê on na wschód od Gostynina, co jest spowodowane wystêpowaniem poziomu ciechomickiego. Poni¿ej krawêdzi wysoczyzny wystêpuje pradolina, któr¹ tworz¹ osady rzeczno-lodowcowe. Tu stok wysoczyzny polodowcowej p³askiej jest silnie przeobra¿ony przez sp³ukiwanie osadów i porozcinany dolinami
erozyjnymi. U wylotu wiêkszych z nich wystêpuj¹ wachlarzowate sto¿ki nap³ywowe (fig. 6).
Ods³oniêcie w Baruchowie pozwoli³o
na udokumentowanie, unikatowych
w skali œrodkowej Polski, rzecznych osadów
kompleksu preglacjalnego, utworzonych
2,6–0,95 mln lat temu. Co ciekawe, ich
strop jest po³o¿ony wy¿ej ni¿ powierzchnia
najwy¿szego poziomu pradolinnego w tej
czêœci Kotliny P³ockiej. Omawiane osady
to bezwapniste piaski i ¿wiry rzeczne,
o mi¹¿szoœci do 10 m, pozbawione materia³u pochodz¹cego z obszaru Skandynawii. Funkcjonuj¹ca wówczas rzeka
Fig. 6. Budowa geologiczna obszaru w okolicach Baruchowa
odprowadza³a wody w kierunku W i NW.
(J. Rychel)
4. Oz gostyniñski – góra Dybanka 52°25'22"N; 19°27'09"E
Oz gostyniñski to po³udnikowo zorientowany ci¹g wa³ów, o d³ugoœci 8 km i szerokoœci 100–500 m,
towarzysz¹cy rynnie gostyniñskiej miêdzy Nagodowem a Lip¹. Dno tej rynny jest przeobra¿one przez procesy rzeczne i wykorzystywane przez Skrwê Lew¹. Góra Dybanka to najwy¿sze wzgórze (121,7 m n.p.m.)
omawianego ozu. Jej wierzcho³ek jest po³o¿ony 30–32 m nad dnem rynny gostyniñskiej i zarazem o kilkanaœcie metrów powy¿ej powierzchni wysoczyzny polodowcowej. Fragment ozu okolic Dybanki zosta³
objêty ochron¹ jako pomnik przyrody nieo¿ywionej. Oz i towarzysz¹ca mu rynna s¹ przyk³adami form
polodowcowych utworzonych przez wody kr¹¿¹ce pod ciœnieniem w tunelach lodowych lub rynnach

Fig. 7. Przekrój geologiczny przez oz gostyniñski i rynnê gostyniñsk¹ w Osadzie (M. Roman, 2003)

wyciêtych w pod³o¿u l¹dolodu. Materia³ niesiony przez wody lodowcowe by³ zrzucany do tunelu lodowego (oz), a obocznie tworzy³ siê nowy kana³ odp³ywu wód odprowadzanych na zewn¹trz l¹dolodu.
Oz gostyniñski powsta³ w dwóch etapach (fig. 7). Najpierw tunel lodowy by³ gwa³townie wype³niany grubym
materia³em ¿wirowym. Nastêpnie, podczas zaniku l¹dolodu, w lodzie powsta³a otwarta szczelina, w której
zachodzi³a spokojna sedymentacja piasków i mu³ków, lokalnie tak¿e glin sp³ywaj¹cych z otaczaj¹cych
krawêdzi lodowych. Rynny w obrêbie wysoczyzny polodowcowej maj¹ przebieg NE–SW, ró¿ny od
kierunku rynien w Kotlinie P³ockiej (NW–SE).
5. Rynna subglacjalna Jeziora Lucieñskiego 52°29'56"N; 19°26'28"E
Jezioro Lucieñskie jest po³o¿one we wschodniej czêœci Parku. Na jego brzegach zlokalizowane s¹ miejscowoœci: Lucieñ, Mia³kówek i Budy Lucieñskie. Ma ono genezê rynnow¹, co oznacza, ¿e jego wody
wype³niaj¹ rynnê. Powsta³a ona, tak jak inne rynny Kotliny P³ockiej, w czasie postoju ostatniego l¹dolodu
(faza poznañska) w efekcie subglacjalnego (podlodowcowego) przep³ywu wód roztopowych, w kanale
pod l¹dolodem, poni¿ej warstwy trakcyjnej – œlizgowej (fig. 8a). Bezpoœrednio po utworzeniu rynna by³a
zakonserwowana bry³ami martwego lodu, nad którymi przep³ywa³y wody tworz¹ce poziom pradolinny
(fig. 8b, c). PóŸniejsze wytopienie siê tych bry³ (prawdopodobnie w allerÝdzie) doprowadzi³o do odpreparowania formy rynnowej i powstania Jeziora Lucieñskiego (fig. 8c). Na terenie Parku wystêpuje kilka
rozbudowanych systemów rynnowych, o d³ugoœci dochodz¹cej do 10 km. Najd³u¿szym z nich jest

Fig. 8. Schemat powstawania jeziora rynnowego (J. Rychel)

system, w obrêbie którego znajduj¹ siê m.in. jeziora: Lucieñskie, Skrzyneckie i Goreñskie. Rynny subglacjalne s¹ formami w¹skimi (ok. 400 m) i bardzo g³êbokimi (do 50 m) w stosunku do powierzchni
poziomów rzeczno-lodowcowych. Ich obecnoœæ w Kotlinie P³ockiej, w obrêbie poziomów pradolinnych, które s¹ od nich m³odsze, œwiadczy o konserwacji omawianych rynien bry³ami martwego lodu.
6. Zbiornik Soczewka 52°32'38"N; 19°34'06"E
Zbiornik (jezioro) Soczewka znajduje siê w miejscowoœci Soczewka, przy drodze krajowej nr 62, ok. 7 km
na zachód od P³ocka. Jest to jeden z najstarszych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Na ujœciowym
odcinku Skrwy Lewej w 1. po³. XIV w. postawiono cztery m³yny wodne: MoŸdzierz, Sapa, Soczewka i Socha.
Piêtrzy³y one wodê na wysokoœæ ok. 3 m. W latach 1848–1853 zwi¹zane z m³ynami stawy po³¹czono w jeden
akwen o nazwie Soczewka, z którego Skrwa Lewa odprowadza wodê dwiema odnogami – kana³ami
wschodnim i zachodnim (fig. 9a). Po wybudowaniu stopnia wodnego we W³oc³awku (1970 r.) zosta³y zalane ujœciowe odcinki tych kana³ów (fig. 9b). Zapora czo³owa Sapa uzyska³a wysokoœæ piêtrzenia 7 m, a pojemnoœæ ca³kowita zbiornika Soczewka wynosi³a 1,22 mln m3 (g³êb. maks. 7 m).
Podczas gwa³townego wezbrania roztopowego w marcu 1979 r. zniszczony zosta³ jaz reguluj¹cy
odp³yw, czego skutkiem by³o katastrofalne sp³yniêcie wód zbiornika Soczewka. Ponad 2-metrowa fala
powodziowa przesz³a po trasie g³êboko wciêtego kana³u wschodniego i zniszczy³a trzy mosty. Poziom
wody obni¿y³ siê o ok. 2,5 m. Szacuje siê, ¿e sp³ynê³o wówczas ze zbiornika ok. 300 tys. m3 wód, a jego
powierzchnia zmniejszy³a siê o ok. 40% (fig. 9c). Jaz zosta³ odbudowany w 1982 r. z zachowaniem parametrów sprzed katastrofy.

Fig. 9. Antropogeniczne zmiany systemu hydrograficznego w ujœciowym odcinku Skrwy Lewej
(D. Bryka³a, S. Tyszkowski)

Na dnie zbiornika wystêpuj¹ wodnolodowcowe piaski ró¿noziarniste ze ¿wirami. Na nich zalegaj¹ piaski
drobno- i œrednioziarniste z domieszk¹ detrytusu roœlinnego (drobnych szcz¹tek roœlin). Powy¿ej znajduj¹
siê gytie, czêsto z fragmentami drewna olszy, pochodz¹ce z okresu funkcjonowania m³ynów w korycie rzeki.
Nastêpnie by³y akumulowane gytie mu³kowe z niewielk¹ domieszk¹ materii organicznej i wêglanów
(œr. ok. 20%). Mi¹¿szoœæ osadów dennych z ostatnich 160 lat wynosi œrednio ok. 1 m.
7. Torfowisko wysokie w rezerwacie Kresy 52°33'36"N; 19°28'16"E
Rezerwat Kresy znajduje siê w pó³nocnej czêœci GWPK, w pobli¿u Trzcianna, przy drodze wojewódzkiej
nr 573, ³¹cz¹cej Nowy Duninów z Gostyninem. Jego nazwa wywodzi siê od uroczyska po³o¿onego na œredniowiecznej granicy miêdzy Mazowszem a Kujawami. Torfowisko jest zlokalizowane w pó³nocnej czêœci tego
rezerwatu. Zajmuje ono œrodkow¹ czêœæ niewielkiego, p³ytkiego zag³êbienia, znajduj¹cego siê pomiêdzy
du¿ymi polami wydmowymi. Lokalizacja i morfologia zag³êbienia œwiadcz¹ o tym, ¿e jest to niecka
deflacyjna powsta³a w wyniku wywiewania drobnego materia³u piaszczystego w m³odszym dryasie
(12,6–11,6 tys. lat temu). Po okresie dzia³alnoœci procesów eolicznych, w wyniku podniesienia siê poziomu
wód gruntowych na pocz¹tku holocenu, w obni¿eniu pojawi³o siê niewielkie jezioro (maks. g³êb. ok. 7 m).
By³y tu osadzane utwory biogeniczne, tworz¹ce torfowisko niskie. Na skutek zmiany zasilania z gruntowego na opadowe oraz akumulacji gytii na dnie jeziora, dosz³o do szybkiego wyp³ycenia torfowiska. Zbiornik
zacz¹³ zarastaæ od brzegów szuwarami (fig. 10a). Na powierzchni wody utworzy³o siê p³ywaj¹ce p³o
(ko¿uch roœlinny). W œrodkowej czêœci zaczê³a siê unosiæ kopu³a torfowiska, w strefie brze¿nej powsta³
okrajek wodny – w¹ska strefa zasilana wodami opadowymi, zanikaj¹ca w suchych okresach (fig. 10b).

Fig. 10. Schemat powstawania torfowiska wysokiego (J. Rychel)

Rozrastaj¹ce siê p³o pokrywa³o coraz wiêksz¹ czêœæ jeziora, a œrodkowa czêœæ torfowiska tworzy³a coraz
wyraŸniejsz¹ kopu³ê (fig. 10c). Tak powsta³o torfowisko wysokie. Rezerwat Kresy to typowy przyk³ad
wype³nienia niewielkich zbiorników jeziornych osadami biogenicznymi.
8. Poziomy pradolinne i tarasy rzeczne Wis³y w Skokach 52°36'22"N; 19°22'54"E
Stanowisko geologiczne jest zlokalizowane na sztucznym pó³wyspie w po³udniowej czêœci ¿wirowni,
w miejscowoœci D¹b Polski, w pó³nocnej czêœci Parku. Ok. 19–18 tys. lat temu Kotlina P³ocka by³a zajêta
przez l¹dolód. W wyniku jego topnienia, pod wp³ywem
dzia³alnoœci wód roztopowych oraz ekstraglacjalnych
(doprowadzanych z obszaru spoza zasiêgu l¹dolodu)
powsta³y poziomy rzeczno-lodowcowe (pradolinne).
Obni¿enie pradolinne wykorzysta³a nastêpnie Wis³a,
w dolinie której u schy³ku ostatniego zlodowacenia
i w holocenie powsta³y tarasy nadzalewowe i zalewowe.
Poziomy rzeczno-lodowcowe w Kotlinie P³ockiej tworz¹
system kilku powierzchni nachylonych ³agodnie ku
pó³nocnemu zachodowi, m³odsze po³o¿one s¹ ni¿ej,
a starsze wy¿ej. Poziomy pradolinne wystêpuj¹ na wysokoœci 86–65 m n.p.m., lecz granice pomiêdzy nimi s¹ nie¯wirownia w Skokach (fot. P. Twardowski)
wyraŸne. Wyró¿niamy poziomy: ³¹cki (86–83 m n.p.m.),
lipianecki (81–77 m n.p.m.), goreñski (75–73 m n.p.m.),
karolewski i kosinowski (70–65 m n.p.m.) (fig. 11).
RzeŸbê poziomów pradolinnych urozmaicaj¹ wydmy, a tak¿e rynny polodowcowe, biegn¹ce wzd³u¿
kierunku NW–SE zgodnie z osi¹ Kotliny P³ockiej. Wydmy wystêpuj¹ tak¿e na tarasach nadzalewowych
Wis³y – wielkodêbskim (ok. 63–59 m n.p.m.) i dobrzykowskim (60–57 m n.p.m.). Dno doliny z tarasami
zalewowymi, po³o¿onymi na wysokoœci ok. 55–52 m n.p.m. w rejonie P³ocka i 50–47 m n.p.m. w okolicach W³oc³awka, po wybudowaniu stopnia wodnego we W³oc³awku znalaz³o siê pod wodami Zbiornika
W³oc³awskiego (fig. 11).

Fig. 11. Schemat systemu poziomów rzeczno-lodowcowych (pradolinnych) i tarasów rzecznych Wis³y
w Kotlinie P³ockiej (M. Roman, wg S. Skompskiego, 1969)

¯wirownia Skoki jest po³o¿ona na tarasie nadzalewowym wielkodêbskim. Od lat 60. XX w. s¹ tu wydobywane na szerok¹ skalê piaski i ¿wiry rzeczne, a w wyrobiskach poeksploatacyjnych powstaj¹ zbiorniki
wodne, co jest zwi¹zane z wysokim poziomem wód podziemnych. Charakter i po³o¿enie zbiorników stworzy³y dogodne warunki do bytowania ptaków, a teren zosta³ objêty ochron¹ jako obszar Natura 2000.
9. Laminowane osady denne jeziora Goœci¹¿ 52°34'54"N; 19°20'58"E
Jezioro Goœci¹¿ jest po³o¿one w œrodkowej czêœci Parku, ok. 3,5 km na
po³udnie od miejscowoœci Dobiegniewo, le¿¹cej przy drodze krajowej nr 62.
Znajduje siê ono w obrêbie rynny subglacjalnej, która rozcina powierzchniê
poziomu pradolinnego w Kotlinie P³ockiej. Bezpoœrednio po ust¹pieniu
l¹dolodu w obrêbie rynny tkwi³y bry³y martwego lodu pokryte kilkumetrow¹
warstw¹ mineraln¹. W trakcie pierwszego, wiêkszego ocieplenia (w bÝllingu),
na powierzchni tej warstwy zaczê³o powstawaæ torfowisko. Po krótkim
okresie jego rozwoju, ju¿ na pocz¹tku allerÝdu, bry³y martwego lodu w rynnie uleg³y wytopieniu. Na dnie powstaj¹cego jeziora osadza³y siê utwory
torfowisk, które nastêpnie zosta³y przykryte mineralnymi osadami jeziornymi. Obecnie jezioro Goœci¹¿ ma g³êbokoœæ 24 m i powierzchniê 0,41 km2.
Sta³o siê ono znane w latach 80. XX w., gdy w jego dnie K. Wiêckowski
odkry³ warstwowane (laminowane) osady jeziorne – gytie wêglanowo-okrzemkowe. Laminacja ta jest efektem sezonowej zmiennoœci bioprodukcji
w jeziorze. Wiosn¹, po stopnieniu tafli lodowej, rozpoczyna siê rozwój
fitoplanktonu (g³ównie okrzemek), pobieraj¹cego w procesie asymilacji
Laminowane osady denne
znaczne iloœci dwutlenku wêgla z wody. To powoduje wytr¹canie siê z wody
jeziora Goœci¹¿
wêglanu wapnia w postaci kryszta³ków kalcytu i powstanie jaœniejszej
(fot. T. Goslar)
warstewki (laminy). Z kolei jesieni¹, w warunkach zamierania wiêkszoœci
organizmów ¿yj¹cych na dnie jeziora, tworzy siê ciemniejsza lamina o bardziej organicznym sk³adzie.
W ten sposób w czasie funkcjonowania jeziora w najg³êbszej czêœci jego dna zgromadzi³o siê ok. 14 m
osadów, które sta³y siê obiektem badañ naukowych. Gruboœæ jednej pary lamin wynosi œrednio 0,8 mm.
Osady denne jeziora Goœci¹¿ s¹ zatem zapisem zmian klimatu i œrodowiska od prawie 13 tys. lat (allerÝd).
10. Lej depresyjny w okolicy Jeziora Wikaryjskiego 52°36'11"N; 19°07'43"E
Stanowisko jest zlokalizowane na piaszczystej, lekko nachylonej w kierunku jeziora, powierzchni mielizny przybrze¿nej Jeziora Wikaryjskiego. W wyniku obni¿enia poziomu wody jest ona obecnie wynurzona.
Pomiary g³êbokoœci jeziora wykonane w 1925 i 1994 r. wskazuj¹, ¿e poziom wody obni¿y³ siê o ok. 2 m.
Spowodowa³o to zmniejszenie powierzchni jeziora o 23% (z 0,66 do 0,51 km2), a pojemnoœci – o 44%.
Zmiany te s¹ wi¹zane z oddzia³ywaniem na obszar zlewni jeziora ujêcia wód podziemnych Krzywe B³ota
we W³oc³awku. W wyniku eksploatacji wód powsta³ lej depresyjny, czyli obni¿enie powierzchni zwierciad³a wody podziemnej wokó³ studni (fig. 12). W sytuacji trwa³ego obni¿enia stanu wód podziemnych
zmniejszy³o siê zasilanie jeziora tymi wodami i zwiêkszy³o przesi¹kanie wód z jeziora w utwory pod³o¿a.
Ujêcie Krzywe B³ota uruchomiono na pocz¹tku lat 30. XX w. Pocz¹tkowo pobór wód by³ niewielki i wynosi³ oko³o 25 tys. m3 rocznie. Potem sukcesywnie wzrasta³ osi¹gaj¹c w 1978 r. prawie 11 mln m3. Obecnie
eksploatacja utrzymuje siê na poziomie 5 mln m3.
Prawdopodobnie najwiêksze przekszta³cenia hydrologiczne w zlewni jeziora dokona³y siê
w okresie maksymalnego poboru wód. Na oddzia³ywania antropogeniczne na³o¿y³y siê równie¿
hydrologiczne skutki susz, które pojawia³y siê
kilkakrotnie w 2. po³. lat 80. i na pocz¹tku lat 90.
Konsekwencj¹ obni¿enia poziomu wód w Jeziorze
Wikaryjskim by³ zanik odp³ywu z akwenu i przekszta³cenie górnej czêœci zlewni Rybnickiej Strugi
Fig. 12. Schemat powstawania leja depresyjnego
w obszar bezodp³ywowy (fig. 13).
(J. Rychel)

Fig. 13. Zasiêg leja depresyjnego ujêcia wody Krzywa B³ota (wg Bartczaka i in., 2009, uproszczone)

11. Stopieñ wodny we W³oc³awku 52°39'23"N; 19°08'0"2E
Stopieñ wodny we W³oc³awku ma d³ugoœæ
1200 m. Zosta³ wybudowany w latach 1963–1970
na 674,8 km biegu Wis³y. Obiekt ten tworzy piêæ
budowli: œluza ¿eglugowa, elektrownia wodna
o mocy 160 MW, przep³awka dla ryb, jaz i zapora
czo³owa. W wyniku spiêtrzenia poziomu rzeki
o 14 m powsta³ najwiêkszy pod wzglêdem
powierzchni (75 km2) zaporowy zbiornik wodny
w Polsce – Zbiornik W³oc³awski. Przy sta³ym poziomie piêtrzenia jego d³ugoœæ wynosi 57 km,
œrednia szerokoœæ – 1,2 km, œrednia g³êbokoœæ
– 5,5 m, a g³êbokoœæ maksymalna – ok. 15 m.
Aktualna pojemnoœæ zbiornika jest szacowana
Zbiornik W³oc³awski w okolicach Mostków
na ok. 370 mln m3 (drugie miejsce w Polsce).
(fot. P. Twardowski)
Funkcjonowanie stopnia wodnego we W³oc³awku
jest przyczyn¹ wielu zmian w œrodowisku przyrodniczym doliny Wis³y. Istotne znaczenie maj¹ zmiany warunków transportu klastycznego rumowiska
rzecznego (materia³u mineralnego transportowanego przez rzekê). Zmniejszaj¹ca siê w kierunku zapory
prêdkoœæ przep³ywu wody (przy œr. przep³ywie Wis³y wynosi ona 50–70 cm/s na granicy cofki oraz
8–6 cm/s przy zaporze) powoduje, ¿e w górnej czêœci zbiornika jest osadzane ca³e rumowisko w postaci
osadów piaszczysto-¿wirowych wleczonych i toczonych po dnie (strefa akumulacji deltowej – fig. 14).
W p³ytkich obszarach zbiornika (do g³êb. 6 m), gdzie dno znajduje siê w zasiêgu falowania, wystêpuj¹
osady piaszczyste. W zbiorniku jest zatrzymywane ok. 25–40 % zawiesiny, która opadaj¹c tworzy osady
mu³kowo-ilaste (strefa akumulacji jeziornej – fig. 14). Deficyt rumowiska i wysoka energia wyp³ywaj¹cej
ze zbiornika wody powoduj¹ intensywn¹ erozjê koryta poni¿ej zbiornika (strefa erozji). Jej efektem
jest zwiêkszenie siê o ponad 3,5 m œredniej g³êbokoœci koryta wzd³u¿ 10-kilometrowego odcinka poni¿ej
stopnia wodnego. Poni¿ej strefy erozyjnej rozci¹ga siê strefa akumulacji rzecznej z wyerodowanymi
osadami (fig. 14). Zasiêgi obu tych stref przesuwaj¹ siê w dó³ rzeki.

Fig. 14. Wp³yw stopnia wodnego we W³oc³awku na procesy korytowe (wg Babiñskiego, 2002; zmienione)

12. Skarpy nad Zbiornikiem W³oc³awskim w rejonie Kuzek 52°38'59"N; 19°14'35"E (12.1)
oraz 52°38'39"N; 19°15'29"E (12.2)
Skarpy prawego brzegu doliny Wis³y, na odcinku od Dobrzynia nad
Wis³¹ do W³oc³awka, osi¹gaj¹ wysokoœæ 25–40 m nad poziomem wody
w zbiorniku. Wskutek podcinania zbocza przez wodê lub uplastycznienia i³ów wystêpuj¹cych w jego dolnej czêœci (przez nas¹czenie ich
wod¹), uruchamiane s¹ tu procesy osuwiskowe. W efekcie tworz¹ siê
wysokie klify. W ich œcianach lub w skarpach nisz osuwiskowych
ods³aniaj¹ siê zaburzone glacitektonicznie utwory neogenu, wykszta³cone jako piaski, mu³ki, wêgiel brunatny i i³y pstre. Na nich,
w górnej czêœci zbocza, wystêpuj¹ 2–3 poziomy glin zwa³owych zlodowaceñ Wis³y i Odry, lokalnie rozdzielonych piaskami wodnolodowcowymi lub mu³kami zastoiskowymi. W œcianach ods³oniêæ s¹ widoczne
fa³dy i ³uski, pociête sieci¹
drobnych uskoków. Powstanie zaburzeñ jest zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ l¹dolodów
Skarpa Zbiornika W³oc³awskiego starszych od l¹dolodu zlodoko³o Bachorzewa (fot. G. Roman) wacenia Wis³y.
W okolicach Dobrzynia
nad Wis³¹ znajduj¹ siê stanowiska mineralogiczne, znane z dobrze
wykszta³conych okazów gipsu wystêpuj¹cego tu w utworach
neogenu. Przezroczyste kryszta³y osi¹gaj¹ d³ugoœæ nawet
20 cm. Znajdowane s¹ tak¿e rozetowe szczotki kryszta³ów
Kryszta³y gipsu ze skarpy w Kuzkach
gipsu o œrednicy kilkunastu centymetrów oraz pokaŸnych
(fot. M. Roman)
rozmiarów konkrecje ¿elaziste.
13. Ostaniec wysoczyznowy Góra Zamkowa wraz z osuwiskiem centralnym 52°38'06"N; 19°19'24"E
Góra Zamkowa (101,8 m n.p.m.) znajduje siê w Dobrzyniu nad Wis³¹, na prawym brzegu Zbiornika
W³oc³awskiego. Jej nazwa jest zwi¹zana z grodem kasztelañskim istniej¹cym tu ju¿ w 1065 r. Góra stanowi ostaniec (pozosta³oœæ) wysoczyzny, a jej po³udniowa czêœæ jest fragmentem skarpy Wis³y o wysokoœci
40 m i nachyleniu zboczy do 50°. Ods³aniaj¹ siê tu utwory neogenu, g³ównie piaski i mu³ki miocenu zawieraj¹ce przewarstwienia wêgla brunatnego oraz i³y pstre pliocenu. S¹ one przykryte dwoma poziomami
glin zwa³owych zlodowaceñ Wis³y i Odry, o ³¹cznej mi¹¿szoœci 15–30 m, rozdzielonych 3-metrow¹
warstw¹ piaszczysto-¿wirow¹ z brukiem morenowym w sp¹gu. Osady czwartorzêdu zalegaj¹ prawie
poziomo, zaœ utwory neogenu zosta³y glacitektonicznie spiêtrzone i tworz¹ liczne fa³dy o osiach prawie
prostopad³ych do linii brzegowej Zbiornika W³oc³awskiego. Taka budowa geologiczna oraz du¿e ró¿nice
wysokoœci sprzyjaj¹ rozwojowi procesów osuwiskowych w strefie krawêdziowej.

Osuwisko centralne (g³ówne) pod Gór¹ Zamkow¹
(fig. 15) jest form¹, która wykazywa³a aktywnoœæ
jeszcze przed spiêtrzeniem wody na Wiœle. Utworzenie Zbiornika spowodowa³o podniesienie poziomu
wód gruntowych oraz intensywne podcinanie dolnych czêœci zboczy przez falowanie wód (abrazjê).
To z kolei skutkowa³o wyraŸnym o¿ywieniem procesów osuwiskowych. Œrednia prêdkoœæ osuwania mas
skalnych wynosi³a ok. 3,6 m/rok, po ok. 10 latach
nast¹pi³ wyraŸny spadek tempa do 1–1,7 m/rok.
Aktualnie osuwisko ma d³ugoœæ ok. 220 m, szerokoœæ
60–90 m i powierzchniê prawie 0,02 km2. Pod wzglêdem morfologicznym reprezentuje typ osuwisk rotacyjnych. W jego górnej czêœci wyraŸnie zaznacza siê Fig. 15. Osuwisko centralne w Dobrzyniu nad Wis³¹
(wg Banacha i in., 2013)
krawêdŸ (skarpa) g³ówna,a w dolnej – jêzor osuwiskowy (fig. 15). Œrednia mi¹¿szoœæ koluwiów, czyli
mas skalnych podlegaj¹cych osuwaniu, wynosi ok. 7 m. Na kontakcie pomiêdzy koluwiami a utworami
znajduj¹cymi siê w pierwotnej pozycji powsta³a powierzchnia poœlizgu.

WALORY KRAJOZNAWCZE I TURYSTYKA
Na obszarze Parku zachowa³y siê historyczne uk³ady urbanistyczne m.in. w miejscowoœciach: Goreñ
Du¿y, Okna, Rakutowo, Skoki Du¿e, Œwi¹tkowice, Smólnik, Nowy Duninów, Grodziska, Karolewo, Nowa
Wieœ i Trzcianno. W wielu wsiach znajduj¹ siê zabytki budownictwa drewnianego oraz przydro¿ne
kapliczki. Zespo³y dworskie i pa³acowe z parkami z XIX w. i pocz¹tku XX w. s¹ zlokalizowane w Nowym
Duninowie, Soczewce, £¹cku, Lucieniu, Czarnem i Baruchowie.
Czarne – wieœ, w której znajduje siê drewniany, zrêbowy dwór wzniesiony w 1870 r., kilkakrotnie
rozbudowywany, oraz dom gajowego (Gajówka) z koñca XIX w.
Gostynin – miasto z zachowanym œredniowiecznym uk³adem urbanistycznym. Znajduje siê tu wie¿a
bêd¹ca pozosta³oœci¹ po zamku z 2. po³. XIV w. oraz neogotycki koœció³ ewangelicki, klasycystyczny
ratusz i hale targowe z 1. po³. XIX w. W zamku w Gostyninie od 1611 r. byli wiêzieni car Rosji Wasyl IV
Szujski wraz z rodzin¹. Zostali oni wziêci do niewoli po zwyciêstwie hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego
w bitwie pod Smoleñskiem w 1610 r. Car i jego brat z³o¿yli ho³d polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie,
przysiêgaj¹c „nigdy na Polskê nie podnieœæ rêki”. Przysiêgi tej nie dotrzymali, co okreœla dzisiejsze negatywne znaczenie s³owa „szuja” – wielki oszust, k³amca.
K³ótno – osada z neogotyckim koœcio³em parafialnym pw. Œwiêtej Trójcy. Obecny koœció³ zosta³ wzniesiony w latach 1878–1881 na miejscu drewnianego z 1666 r. W pobli¿u znajduje siê cmentarz z nagrobkami z ok. 1900 r.
Kowal – miasto z zachowanym œredniowiecznym uk³adem urbanistycznym. Znajduje siê tu koœció³ pw.
œw. Urszuli z pocz¹tku XVII w. oraz zespó³ drewnianej zabudowy z koñca XIX w. W Kowalu urodzi³ siê król
Polski Kazimierz III Wielki.
Lucieñ – wieœ s³yn¹ca z XVIII-wiecznego pa³acu
w stylu neoklasycystycznym, przebudowanego w 2. po³.
XIX w. Wokó³ pa³acu znajduje siê park z tego okresu
z pomnikowymi okazami starodrzewu, np. d¹b
szypu³kowy (obwód – 411 cm; wys. – ok. 25 m).
£¹ck – wieœ z neorenesansowym pa³acem zbudowanym w latach 1872–1873 dla oficera rosyjskiego
Miko³aja Fuhrmana wed³ug projektu Kornela Gabrielskiego. W wielu pomieszczeniach zachowa³a
siê dekoracja sztukatorska. Do ogrodu prowadzi
obszerny taras z widokiem na jezioro. Wokó³ pa³acu
znajduje siê rozleg³y park ze starodrzewem z XIX w.
Pa³ac w £¹cku (fot. L. Urbankiewicz)

Od 1923 r. pa³ac by³ siedzib¹ dyrekcji Pañstwowego
Stada Ogierów. W latach 1938–1939 pe³ni³ funkcjê rezydencji marsza³ka Rydza-Œmig³ego, a we wrzeœniu 1939 r.
mieœci³a siê tu kwatera genera³a Andersa.
Nowy Duninów – wieœ, w której znajduje siê zespó³
pa³acowo-parkowy. W³asnoœæ rodziny baronów IkeDuninowskich sk³ada siê z neogotyckiego zamku (1843 r.),
pa³acu (1876 r.) i pa³acu myœliwskiego. We wsi mieœci siê
równie¿ neogotycki koœció³ parafialny pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP, wybudowany w latach 1901–1910.
Gostyniñsko-W³oc³awski Park Krajobrazowy stanowi
bazê rekreacyjno-wypoczynkow¹ dla mieszkañców
pobliskich miast: P³ocka, W³oc³awka, £odzi, a nawet
Warszawy. G³ównymi oœrodkami turystycznymi s¹ Lucieñ, £¹ck i Soczewka.

Neogotycki zamek w Nowym Duninowie
(fot. L. Urbankiewicz)

Szlaki piesze
Szlak czerwony im. Boles³awa Krzywoustego: P³ock–Dzierz¹zna (7 km)–Jez. Sendeñskie (10,5 km)–
Jez. Bia³e (16 km)–Gorzewo (18,0 km)–Kruk (21,0 km)–Gostynin (26,5 km).
Szlak ¿ó³ty Pó³nocny, nazywany te¿ Szlakiem g³ównym Kotliny P³ockiej: W³oc³awek–okolice jeziora Radyszyñskiego (7 km)–Tel¹¿na (14 km)–Nowy Duninów (39 km)–Trzcianno (42 km)–Krzywy Ko³ek (47 km)–£¹ck
(56km)–Grabina (61,5 km)–Jez. Górskie (63 km)–Jez. Ciechomickie (66 km)–Dobrzyków (71,5 km).
Szlak zielony Po³udniowy, nazywany te¿ Szlakiem im. Króla Kazimierza Wielkiego:
W³oc³awek–Jez. Skrzyneckie (31,5 km)–Jez. Lucieñskie (38,5 km)–Gorzewo (49,5 km)–£¹ck (55,5 km)–
Jez. £¹ckie Du¿e (58,5 km)–Matyldów (62,5 km)–Koszelówka (66,5 km)–G¹bin (71,5 km).
Szlak niebieski £¹cznikowy: Kowal–Przyborowo (4 km)–Jez. Wójtowskie Du¿e (6,5km)–Mursk
(11,5)–Smólnik (16,5 km)–Mostki (18 km).
Szlak Martyrologii: W³oc³awek–Jedwabna (6,5 km)–Jez. Wikaryjskie (8 km)–Grzmi¹ca (11,7 km)
–Warz¹chewka (17 km).
Szlak niebieski Nadwiœlañski, nazywany te¿ Szlakiem im. W³adys³awa Broniewskiego: P³ock–Soczewka
(12,5 km)–Krzywy Ko³ek (16,5 km)–Lucieñ (24 km)–Gostynin (32 km).
Szlak czarny im. Andrzeja Ma³kowskiego: P³ock–Ciechomice (6,5 km)–Grabina (8,5 km)–Matyldów
(13,5 km)–Zdwórz (17 km)–Koszelówka (22 km)–G¹bin (25 km).
Szlak ¿ó³ty Rynnowych jezior polodowcowych: Gostynin–Jez. Kocio³ (1 km)–Jez. Przytomne (8,5 km)
–Jez. Skrzyneckie (15,5 km).
Szlak czarny £¹cznikowy, nazywany te¿ Szlakiem im. Andrzeja Macieszy: Nowy Duninów–Œrodoñ (4,5 km)
–Duninów Du¿y (7,5 km)–Jez. Lucieñskie (9,5 km)–Smolarnia (15,5 km)–Krzywie (17,5 km).
Szlaki rowerowe
Miêdzynarodowy Szlak Rowerowy EuroVelo R-2, nazywany te¿ Szlakiem Stolic (d³. 50 km): ³¹czy Galway
z Moskw¹. Trasa prowadzi wzd³u¿ po³udniowej granicy GWPK, w pobli¿u rezerwatu Jezioro Rakutowskie.
Ponadregionalny Szlak Wis³y (d³. 23,4 km): Soczewka–P³ock–Nowy Kamion–Dobiegniewo–Wistka
Królewska–Modzerowo–W³oc³awek. Szlak prowadzi wzd³u¿ pó³nocnych granic GWPK nad Zbiornikiem
W³oc³awskim.
Ponadregionalny Szlak VeloMazovia nr 20 (d³. 60 km): prowadzi najcenniejszymi przyrodniczo
obszarami GWPK od W³oc³awka do £¹cka, w pobli¿u rezerwatów: Wójtowski Gr¹d, Lubaty, Lucieñ, Jezioro
Drzesno i D¹browa £¹cka.
Szlak czerwony (d³. 55,6 km): W³oc³awek–Józefowo–Smólnik–Goreñ–Skrzynki–£¹ck–P³ock.
Trasa 29 (d³. 21,6 km): Dobrzyków–Gostynin; w pobli¿u jezior Ciechomickiego, Zdworskiego i £¹ckiego
Ma³ego oraz rezerwatu Korzeñ.
Trasa 32 (d³. 14,6 km): Dobrzyków–Sendeñ Du¿y; przez rezerwat Jastrz¹bek, w pobli¿u Jeziora Sendeñskiego.
Trasa 35 (d³. 5 km): Sendeñ Du¿y–Soczewka; w pobli¿u rezerwatu Jastrz¹bek.
Trasa 36 (d³. 11 km): Soczewka–Murowanka; wzd³u¿ doliny rzeki Skrwy Lewej.

Trasa 39 (d³. 5 km): Drzesno–Kruk; w pobli¿u rezerwatu Jezioro Drzesno.
Trasa 40 (d³. 8 km): Elizin–Budy Lucieñskie; przez rezerwat Komory.
Trasa 41 (d³. 6,7 km): Kliny–Ottówka; w pobli¿u rezerwatu Lubaty.
Trasa 42 (d³. 6 km): Duninów Du¿y–Ottówka; w pobli¿u Jeziora Lucieñskiego.
Trasa 52 (d³. 8 km): Nowy Duninów–Jez. Lucieñskie; przez tereny leœne GWPK.
Trasa 55 (d³. 6 km): Czarny Borek–Dobiegniewo; w pobli¿u rezerwatu Goœci¹¿.
Trasa 57 (d³. 16 km): W³oc³awek–Stara Osada; w pobli¿u rezerwatu Wójtowski Gr¹d.
Trasa 60 (d³. 3 km): Przyborowo–Grodztwo; w pobli¿u rzeki Rakutówki.
Szlaki konne
Szlaki konne na Pojezierzu Gostyniñskim zosta³y podzielone na 20 odcinków. Najciekawsze z nich
przebiegaj¹ w okolicach rezerwatów: Jezioro Drzesno, Kresy, Jastrz¹bek i £¹ck.
Œcie¿ki dydaktyczne
Smólnik–Kosinowo–Ruda (d³. 15 km; 8 przystanków) – œcie¿ka przyrodniczo-leœna GWPK.
Dzilno–Kukawy (d³. 3,5 km; 9 przystanków) – œcie¿ka przyrodniczo-leœna Nadleœnictwa W³oc³awek.
Lucieñ (d³. 3 km; 7 przystanków) – œcie¿ka przyrodniczo-leœna Nadleœnictwa Gostynin.
Lasy £¹ckie (d³. 27 km; 8 przystanków) – przyrodnicza œcie¿ka dydaktyczna GWPK przez Soczewkê,
Sendeñ, £¹ck.
Niecka K³ócieñska (d³. 28,5 km; 7 przystanków) – przyrodnicza œcie¿ka dydaktyczna GWPK.
£¹ck (d³. 5 km; 12 przystanków) – œcie¿ka dydaktyczna Nadleœnictwa £¹ck.
Niecka K³ócieñska (d³. 25 km; 4 przystanki) – trasa ornitologiczna.
Warz¹chewka (d³. 3,5 km; 8 przystanków) – szkolna œcie¿ka przyrodniczo-ekologiczna.
Modzerowo (d³. 3 km; 8 przystanków) – szkolna œcie¿ka dydaktyczno-przyrodnicza SP w Modzerowie.
Kosinowo–Ruda–Tel¹¿na Leœna (6 km, 9 przystanków) – szkolna œcie¿ka przyrodniczo-dydaktyczna.

S£OWNIK TERMINÓW
Bruk morenowy – g³azy pozosta³e po wyp³ukaniu przez wodê drobnych frakcji (reziduum) z osadów form polodowcowych, np. moreny czo³owej.
Gytie – osady tworz¹ce siê na dnie zbiornika wodnego, sk³adaj¹ce siê z obumar³ych szcz¹tków fauny i flory wodnej oraz
i³ów, mu³ków i piasków.
Kem – forma akumulacji lodowcowej, pagórek o wysokoœci od kilku do kilkunastu metrów, czêsto o p³askiej powierzchni
szczytowej. Wyznacza strefê deglacjacji arealnej l¹dolodu. Tworz¹ go warstwowane piaski, mu³ki i ¿wiry osadzane
w szczelinach lodowych lub miêdzy s¹siednimi bry³ami martwego lodu przez wody roztopowe (kem fluwioglacjalny)
lub wody stoj¹ce (kem limnoglacjalny).
Misa wytopiskowa (koñcowa) – niezbyt g³êbokie, rozleg³e obni¿enie na zapleczu moreny czo³owej, utworzone w wyniku
wytapiania rozleg³ego p³ata martwego lodu. Na ogó³ jest wyœcielone glinami zwa³owymi lub zajête przez jezioro.
Morena czo³owa akumulacyjna – forma akumulacji lodowcowej powsta³a podczas postoju l¹dolodu. Moreny tworz¹
pod³u¿ne wa³y lub grzbiety o kszta³cie dawnej krawêdzi l¹dolodu. Zbudowane s¹ ze ¿wirów, g³azów i piasków, rzadziej
z glin zwa³owych.
Morena martwego lodu – forma akumulacji lodowcowej, powsta³a podczas deglacjacji arealnej. Jest zbudowana z piasków, ¿wirów, g³azów i glin zwa³owych, czyli materia³u, który wytapia³ siê przy krawêdzi martwego lodu.
Nisza osuwiskowa – pó³koliste zag³êbienie na stoku powsta³e w wyniku grawitacyjnego oderwania i osuniêcia mas skalnych.
Osuwisko rotacyjne – osuwisko powsta³e w wyniku przemieszczania utworów w dó³ stoku po powierzchni cylindrycznej, przy czym zsuwaj¹ce siê masy skalne ulegaj¹ obrotowi (rotacji).
Oz – wyd³u¿ony, w¹ski, zwykle krêty wa³ piaszczysto-¿wirowy lub ci¹g pagórków o stromych stokach i falistej linii grzbietowej, powsta³y w wyniku wype³niania tuneli subglacjalnych (podlodowcowych) i inglacjalnych (wewn¹trzlodowcowych) materia³em mineralnym transportowanym przez wody roztopowe. Oz jest najczêœciej zorientowany prostopadle do czo³a l¹dolodu.
Warunki klimatu peryglacjalnego – warunki zwi¹zane z zimnym klimatem i zwykle z obecnoœci¹ wieloletniej zmarzliny.
W Polsce wystêpowa³y na przedpolu nasuwaj¹cego siê i ustêpuj¹cego l¹dolodu.
Pradolina – rozleg³a dolina tworz¹ca siê na przedpolu l¹dolodu podczas jego cofania, o przebiegu równoleg³ym do jego
czo³a. By³y ni¹ odprowadzane wody z topniej¹cego l¹dolodu i p³yn¹cych wczeœniej rzek.

Sandr – równina akumulacji wodnolodowcowej w formie rozleg³ego, p³askiego sto¿ka nap³ywowego, zbudowanego
z piasków i ¿wirów osadzonych przez wody pochodz¹ce z topnienia l¹dolodu. Formowana jest na przedpolu mas
lodowych podczas wycofywania siê lub postoju l¹dolodu.
Sto¿ek glacimarginalny – forma powsta³a u czo³a l¹dolodu w wyniku nagromadzenia ró¿nookruchowego materia³u
skalnego sk³adanego przez wody roztopowe i akumulowanego w wyniku sp³ywów grawitacyjnych z czo³a l¹dolodu.
Sto¿ek nap³ywowy – wachlarzowate nagromadzenie osadów naniesionych przez wodê, nachylone w kierunku sp³ywu,
powsta³e wskutek zmniejszenia spadku terenu lub iloœci wody.
Taras rzeczny – p³aski, nieznacznie nachylony zgodnie ze spadkiem rzeki stopieñ w dolinie rzecznej, powsta³y na skutek
rzecznej erozji (stanowi wtedy fragment dawnej doliny) lub akumulacji.
Wieloletnia zmarzlina – wynik zamarzania wody gruntowej w przestrzeniach miêdzy ziarnami i w szczelinach w osadach.
Wystêpuje w klimacie zimnym i suchym, czêsto w strefach podbiegunowych. Mo¿e siêgaæ na g³êbokoœæ do kilkuset metrów.
Wysoczyzna polodowcowa (morenowa) – rozleg³y, nieco wzniesiony, p³aski lub lekko falisty obszar utworzony z osadów lodowcowych, miejscami wodnolodowcowych. Powierzchnia wysoczyzny mo¿e byæ urozmaicona pagórkami
i obni¿eniami bezodp³ywowymi, powsta³ymi podczas nierównomiernego wytapiania siê glin zwa³owych z l¹dolodu.
Zlewnia – obszar, z którego sp³ywa woda do rzeki lub jeziora.
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