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Abstract
The Krajna Lakeland is known by the presence of 48 esker ridges, which occur within its
middle part. One of them is Wielowicz – Wielowiczek esker, discovered by R. Galon about
54 years ago. Most of these eskers are of subglacial origins, but the sedimentary environment
was changing, and not all of them have a till layer as an indicator of theirs origins. As it is
well known, the esker can be “rooted” in the older sediments and the thickness of eskers
sediments can be much bigger than is the height of a landform. It is the basis on which we can
be sure of eskers subglacial origin.
Keywords: eskers, Krajna Lakeland, last glaciation
Pojezierze Kraje skie znane jest z du ej liczby form ozowych, wyst puj cych w jego
rodkowej cz ci, w pasie od Koronowa na wschodzie, a po Złotów na zachodzie (ryc. 1).
Wg aktualnych bada jest ich tutaj 48 (wg Pasierbski 2003 – 46 form, oz nr 47 poza tym
obszarem tego

opracowania oraz nr 48, odnaleziony w bie cym sezonie, dane

nieopublikowane) co stanowi o wyj tkowo ci tego obszaru w Polsce. Zag szczenie form
ozowych, stanowi cych zapis skoncentrowanego, kanałowego systemu drena u l dolodu jest
tu porównywalne nawet z obszarami Skandynawii i Kanady, gdzie wyst powanie du ej
liczby ozów wi e si

najprawdopodobniej z rozwojem sieci drena u l dolodu na

nieprzepuszczalnym podło u starych tarcz krystalicznych (Brennand 2000). Natomiast
w obszarach obj tych zlodowaceniami Ni u Europejskiego czy te Ameryki Północnej, gdzie
wyst puje du ej mi szo ci pokrywa skał osadowych, w tym nieskonsolidowanych
i przepuszczalnych, form ozowych jest niewiele, s one stosunkowo małych rozmiarów,
a system kanałowego drena u l dolodu jest zapisany w postaci licznych rynien
subglacjalnych (Clark, Walder 1994; Boulton, Hindmarsh 1987).
Du e nagromadzenie ozów we wskazanej cz ci Pojezierza Kraje skiego, jest
najprawdopodobniej zwi zane z dwiema kwestiami. Po pierwsze, w budowie tego obszaru
bior udział głównie mi sze pokłady glin zwałowych, które stanowi c warstwy o małej

Ryc. 1. Szkic geomorfologiczny obszaru poło enia ozu Wielowicz – Wielowiczek
Oznaczenia na mapie: 1- wysoczyzna morenowa; 2- niecki glacjalne; 3- wały ozowe; 4- rynny
subglacjalne

przepuszczalno ci nie sprzyjaj raczej gruntowemu drena owi wód roztopowych l dolodu,
przez co rozwija głównie skoncentrowany drena

typu kanałowego z ró nymi swoimi

postaciami (tunele typu „R” – wci te w stop l dolodu, b d te tunele wci te w mi kkie
podło e l dolodu - rynny subglacjalne). Po drugie, istotne wydaje si okre lenie sposobu
zachowania si l dolodu na tym obszarze. Wiele faktów, w tym obecno

ozów, poło onych

cz sto w nietypowych układach morfologicznych, wskazuje na wyst pienie tutaj zjawiska
surge’u (Pasierbski 2003). Wówczas, w silnie uszczelinionej strefie kraw dziowej l dolodu,
istniej warunki do tworzenia si ozów, a tak e form wypełnie
współcze nie udało si

ju

zaobserwowa

licznych szczelin,

co

chocia by na przykładzie lodowca Bruár na

Islandii, gdzie oprócz powstania nowych form, zaobserwowano równie przekształcenia
starszych form rze by, spowodowane wła nie zjawiskiem surge’u (Knudsen 1996). Na terenie
Polski stwierdzono du e nagromadzenia form szczelinowych na obszarze północnowschodniej cz ci kraju (Morawski, 2005). Dzi ki silnemu sp kaniu czoła l dolodu,

supraglacjalne wody roztopowe osi gaj system inglacjalnych szczelin, kawern i tuneli a
w ko cu zasilaj subglacjalny system drena u

i powoduj jego rozbudow w obszarze

podlegaj cym silnej ablacji. Du e ilo ci wody roztopowej powoduj wyst pienie zjawiska

Ryc. 2. Numeryczny model rze by (DEM) obszaru poło enia ozu Wielowicz – Wielowiczek

wypukło ci powierzchni piezometrycznej wód w kierunku czoła lodowca, przez co mog
funkcjonowa

liczne tunele subglacjalne o du ych, wysokoenergetycznych przepływach

(Boulton i in. 2001).
Ci g pagórków i wałów ozowych znany dzi jako oz Wielowicz – Wielowiczek został
w wi kszej cz ci odkryty i opisany przez profesora Rajmunda Galona jako oz Płosków –
Wielowiczek (Galon 1952). Był to wówczas trzeci rozpoznany na Krajnie oz. Wcze niej
odkryto ozy Szynwałd – Przepałkowo (Jentzsch 1906, Murawski 1973, Pasierbski 2003)
i Stawnica – Złotów (oz Bismarcka – Sonntag 1919). Galon wyró nił 8 segmentów tego ozu
i stwierdził jego wyst powanie w otoczeniu rynny. W budowie wyró nił ławice piasków
warstwowanych przek tnie płasko i wirów. Zauwa ył te miejscami obecno

pokrywy

piasków gliniastych z głazikami na grzbiecie ozu. W rezultacie swoich obserwacji uznał oz za
form powstał subglacjalnie, typow dla spotykanych na Ni u Polskim.
Do rozpoznania nowych form ozowych na Krajnie przyczynił si Murawski, który
w niepublikowanej pracy doktorskiej przedstawił trzy wymienione wy ej ozy oraz dodał opis
kolejnych 10 form, spo ród których kilka zbadał szczegółowo (Murawski 1973, 1985).
Oz Wielowicz – Wielowiczek jest jedn

z kilku blisko siebie poło onych form

ozowych o przebiegu NE – SW. Ozy te wyst puj na obszarach wysoczyzn morenowych,
w otoczeniu rynien subglacjalnych, które nieraz przecinaj w poprzek, a zako czone s
zwykle w rozległych, zatorfionych nieckach glacjalnych. Tak samo jest w przypadku ozu
Wielowicz – Wielowiczek. Oz rozpoczyna si bardzo wysokim i kr tym grzbietem, b d cym
kulminacj lokalnego krajobrazu (Ryc. 2.). Posiada on w tym miejscu grub , 4 – 5 metrow
pokryw gliny zwałowej na grzbiecie, co przy stwierdzonym zakorzenieniu formy potwierdza
jego genez subglacjaln . Jak wynika ju ze wcze niejszych obserwacji (Michalska 1971),
zakorzenienie osadów buduj cych ozy mo e by znaczne i osi ga wi ksz warto
wysoko

formy na powierzchni terenu. Dodatkowo sama obecno

cz sto w postaci piaszczystej, b d

te

ni

gliny zwałowej, bardzo

piasków gliniastych nie musi przes dza

o subglacjalnej genezie ozu, dlatego tak istotne s

badania sp gowych partii osadów

ozowych.
Oz Wielowicz – Wielowiczek jest w znacznej mierze form
z wyst puj cymi gdzieniegdzie warstwami wiru, co wskazuje na pewn zmienno

piaszczyst
w energii

przepływów wody w tunelu. W cz ci północnej, osady glacjofluwialne, przykryte grub
warstw gliny nie wykazuj zaburze

w formie uskoków zrzutowych. Takie deformacje

spotykane s w cz ci rodkowej i południowej, które pozbawione s zwartej pokrywy gliny
(poza niewielkimi płatami i kieszeniami), co wskazuje na warunki otwartej szczeliny
w ko cowym etapie sedymentacji ozu na tych odcinkach. Miejscami warstwy materiału
glacjofluwialnego s

strzaskane uskokami w charakterystyczne rozłamy, wypełnione

materiałem morenowym (spływowym), co powoduje istotne zaburzenie pierwotnego ich
sposobu zalegania w postaci przechyłu ku bocznym partiom wału ozowego.
Stwierdzony w warstwach niezaburzonych kierunek paleopr dów o generalnym
kierunku SW wskazuje na odpływ wód roztopowych w kierunku obni enia glacjalnego
„Błota Roztoki” (Ryc. 1.). Oz w cz ci południowo – wschodniej jest ju form mało
wyodr bnion

z powierzchni terenu. Ostatni jego segment wnika gł boko w osady

biogeniczne wypełnienia niecki glacjalnej i niewykluczone jest,
kontynuowa . Na tak mo liwo

e mo e si

w nich

wskazuj nowoczesne badania radarowe ( Comas i in.

2005) i inne obserwacje (Krupa, 2005).
Badany oz jest form w znacznej mierze wyeksploatowan , a jej stopniowa likwidacja
post puje mimo obj cia ozu i jego otoczenia ochron (Obszar Chronionego Krajobrazu Ozy
Wielowickie).
Badania ozów Pojezierza Kraje skiego s

prowadzone z wykorzystaniem

rodków

finansowych z grantu MEN nr 2 P04E 015 29.
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Summary:
The Krajna Lakeland is characterized by the presence of 48 eskers. Their situation as
regards basic forms of relief is among the most unique anywhere within the Wisła glaciation
area in Poland. The first eskers observations in Krajna Lakeland were done by Jentzsch
(1906), who recognized Szynwałd – Przepałkowo esker (known also as Bismarck esker) and
by sonntag (1913, Stawnica – Złotów esker). The third of these eskers is Wielowicz –
Wielowiczek esker, discovered by R. Galon about 54 years ago. Subglacial drainage system
takes the form of channels cut upward into the ice (R – channels), channels incised into
bedrock ( N – channels), and also of broad, flat channels cut upward into the ice, where water
flows at atmospheric pressure (H - channels). In the case of N – channels, where the esker
sediments floor is lying beneath the youngest glacial till cover floor, esker should be called as
„rooted” (a channel cut downward into the older deposits).
The Wielowicz – Wielowiczek esker is of subglacial origin with a 4 – 5 meters thick till layer
on its most northern part. The esker is also deeply rooted in the morainic surface. In the
middle and southern part the esker has several deformations of its internal structure and lack
of till, which show the spatial and timely change of the sedimentation environment from
subglacial towards to the open ice-walled channel. Active excavation of sand and gravel leads
to elimination of Wielowicz – Wielowiczek esker from the landscape.

