2006, Ozy okolic Wilcza i Ł ska Wielkiego, [w:] Drogami w drówek i bada Profesora
Rajmunda Galona w 100-n rocznic urodzin, przewodnik sesji terenowych, Ogólnopolski
Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toru ,
str. 178-179.

Wycieczka terenowa B: Pradolin Wisły i sandrem Brdy w Bory Tucholskie
Stanowisko 4 – Wilcze
Ozy okolic Wilcza i Ł ska Wielkiego
Adam Krupa
Na Pojezierzu Kraje skim, w pasie od M kowarska na wschodzie po Złotów na
zachodzie oraz od okolic Łob enicy na południe od Wi cborka po Tuchol na północy
(Ryc.2.) stwierdzono do chwili obecnej wyst powanie 48 ozów (46 wg Pasierbskiego 2003),
których tak du e nagromadzenie (porównywalne z obszarami tarcz krystalicznych
Skandynawii i Kanady) mo na wi za z silnym uszczelinieniem l dolodu, powstaj cym
w efekcie surge’u (Pasierbski 2003) i wyzwoleniem du ej ilo ci wód roztopowych, maj cych
dzi ki szczelinom łatwy i szybki dost p do strefy subglacjalnej l dolodu, w której rozwijał si
tunelowy system drena u odpowiedzialny wła nie za powstanie form ozowych. Obecny
układ ozów Krajny odzwierciedla ko cowe stadium funkcjonowania tego systemu w szybko
zamieraj cym l dolodzie.

Ryc.1.

Ryc.2.

Ryc. 1. Numeryczny model rze by (DEM) obszaru poło enia ozów Wzgórze Grzywa i ł skiego
Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny obszary poło enia ozów Wzgórze Grzywa i ł skiego
Oznaczenia na mapie: 1- wysoczyzna morenowa; 2- niecki glacjalne; 3- pagórki i wzgórza
morenowe; 4- megadrumliny; 5- wały ozów; 6- rynny subglacjalne; 7- formy wypełnie
szczelin; 8 – rynny i kraw dzie glacjalne
Oznaczenia: A – A’ oz Wzgórze Grzywa; B – B’ oz ł ski

Ozy Wzgórze Grzywa i ł ski (Ryc.1., 2.) nale
do najciekawiej wykształconych
i najlepiej zachowanych tego typu form na Pojezierzu Kraje skim. Stanowi one unikalny
i nieco odmienny od prezentowanego wcze niej (Pasierbski, Krupa 2000), przykład
krzy owania si , b d nakładania si na siebie dwóch ozów o odmiennym przebiegu
w terenie. Wyst puj one w obszarze o bardzo urozmaiconej rze bie. Jest to głównie
wysoczyzna morenowa, miejcami pagórkowata (zdrumlinizowana) oraz dno rozległego
ko cowego zagł bienia wn trza lobu Wiskitna (tzw Bagno Głusza). W cz ci północnej
obszaru (Ryc.1.) wyst puj du e formy drumlinowe (tzw megadrumliny, Pasierbski 2003)
o cz sto zło onej morfometrii z szeregiem niewielkich, drugorz dnych form na grzbietach.
W cz ci wschodniej przebiega południkowo obni enie rynnowe, najprawdopodobniej
o charakterze rynny glacjalnej w cz ci północnej, a rynny subglacjalnej o słabo
zaznaczonych kraw dziach w cz ci rodkowej i południowej. Obni enie to jest wypełnione
materiałem biogenicznym (torfy, gytie).
rodkiem tej rynny biegnie, niemal nieprzerwanie,
grzbiet ozu ł skiego (ok. 5 km długo ci wraz z przerwami). Jest on na ogół niskim i w skim
wałem z jedn wyra n kulminacj w miejscu wspomnianego poł czenia z grzbietem ozu
Wzgórze Grzywa. Oz Wzgórze Grzywa jest równie form ci gł na znacznej długo ci (ok. 6
km), przekraczaj ca rynn , biegn c w obszarze wysoczyznowym i przekraczaj c obszar
niecki glacjalnej lobu Wiskitna (ko cówka ozu poza map ) (Pasierbski 2003). Na uwag
zwraca bardzo kr ty przebieg tego ozu w jego cz ci południowej. Nie został wyja niony do
dzi mechanizm tworzenia si tego rodzaju skomplikowanych form „meandruj cych”
w rodowisku subglacjalnym, przy czym nie chodzi tu o cz sto spotykany, sinusoidalny
przebieg wału, ale o formy znacznie bardziej kr te, jak ta w przypadku ozu Wzgórze Grzywa.
Oz ł ski pojawia si po raz pierwszy na mapie morfogenetycznej Pojezierza Kraje skiego
(Pasierbski 2003), natomiast oz Wzgórze Grzywa został znaleziony i pokrótce opisany
przez Murawskiego w niepublikowanej pracy doktorskiej (1973). Oba ozy znane były do tej
pory jedynie w swojej cz ci rodkowej i południowej (czyli od miejsca owego zł czenia),
natomiast przedłu enie obu form w kierunku północnym i północno – wschodnim udało si
odczyta m. in. map topograficznych w skali 1: 10 000 i wykonanego na ich podstawie
numerycznego modelu rze by (DEM – digital elevation model) (Ryc.1.). Dodatkowo
przeprowadzone obserwacje terenowe potwierdziły ow analiz . Ozy te posiadaj pokryw
gliny zwałowej na grzbietach (zwłaszcza w miejscu ich skrzy owania, gdzie mi szo gliny
si ga 3 i wi cej metrów), przy czym oz ł ski zako czony jest w południowej cz ci rynny
przez charakterystyczne „wypusty” gin ce stopniowo w torfach, pozbawione tej pokrywy, co
mo e sugerowa ich ko cowy przebieg w warunkach otwartych szczelin zamarłego l dolodu.
Wykonane wiercenia próbne w grzbietach ozów i ich otoczeniu wskazuj na to, e oba ozy
s formami zakorzenionymi na co najmniej kilka metrów, powstałymi przez wypełnienie
osadem tuneli wyci tych w podło u l dolodu, st d ich subglacjalna geneza nie ulega
w tpliwo ci, a mo liwy jest równie do przyj cia rozwój ozu ł skiego w zmieniaj cych si
czasowo i przestrzennie warunkach, pocz wszy od subglacjalnych, a na otwartej szczelinie
ko cz c.

Badania ozów Pojezierza Kraje skiego s prowadzone z wykorzystaniem rodków
finansowych z grantu MEN nr 2 P04E 015 29.
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