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Zarys treœci:  Autorzy w oparciu o analizy dokumentacji torfowych i badania 

terenowe, odtwarzaj¹ rzeŸbê szeœciu niecek zanik³ych jezior. Wskazuj¹ ponadto, ¿e 

wspóln¹ cech¹, która wyró¿nia te zanik³e ju¿ jeziora s¹ wystêpuj¹ce w nich 

zakoñczenia ozów, które na podobieñstwo podlodowych rzek uchodzi³y do tych 

zbiorników. Natomiast analiza miejsca i sposobu zalegania kredy jeziornej pozwala 

na postawienie tezy, ¿e jeziora te istnia³y ju¿ w warunkach subglacjalnych, tj. oko³o 

16,8 ka BP.
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Abstract: The authors reconstruct the relief of six bottoms of dissapeared lakes on 

the basis of field research and peat bog records. Moreover, they show that the 

common feature distinguishing these lakes is the occurence of eskers tailpieces. 

Similarly to subglacial rivers, the eskers flew into the water basins. The analysis of 

place and manner in which the lake bog was once deposited leads to conclusion 

that the lakes had existed in subglacial conditions as early as in 16,8 ka BP.
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Wprowadzenie

          Morfologia den zanik³ych jezior na obszarach zlodowaconych stanowi 

nowy, niepodejmowany dotychczas temat badawczy. Jest on jednak na tyle istotny, 

¿e mo¿e przyczyniæ siê do wyjaœnienia genezy dawnych mis jeziornych, które 

zazwyczaj uznawane s¹ za wytopiskowe (Marks 1996). Tymczasem, jak wynika ze 

szczegó³owych badañ autorów, w dnach tych zanik³ych jezior, pod osadami 

biogenicznymi wystêpuje rzeŸba egzaracyjna. W powy¿szej sytuacji bry³y 



martwego lodu, które z pewnoœci¹ w nich zalega³y, nie wywar³y ju¿ wiêkszego 

wp³ywu na ich genezê. Obni¿enia te, jak nale¿y s¹dziæ, tworzy³y siê w trakcie 

zlodzenia obszaru, a nastêpnie by³y konserwowane przez lód lodowcowy a¿ do 

jego wytopienia siê. Jednak¿e proces wytapiania siê martwego lodu nie mia³ ju¿ 

wiêkszego wp³ywu na charakter tych obni¿eñ.

Autorzy w oparciu o analizê dokumentacji torfowych (Dziak 1959,1962; 

Herman 1958; Ruksza 1958) oraz sondy mechaniczne, odtwarzaj¹ rzeŸbê szeœciu 

niecek zanik³ych jezior na Pojezierzu Krajeñskim. Daj¹ opis osadów 

wype³niaj¹cych  te dawne zbiorniki, oraz wskazuj¹, ¿e pierwsze jeziora powstawa³y 

tu jeszcze w warunkach subglacjalnych, tj. oko³o 16,8 ka BP.

Obszar badañ 

          Obszar badañ rozpoœciera siê od rynny byszewskiej na wschodzie a¿ po 

jezioro Juchacz na zachodzie i obejmuje 6 rozleg³ych obni¿eñ wype³nionych 

osadami torfu i gytii (ryc. 1. A – F).

Jak okazuje siê, te zanik³e ju¿ jeziora nale¿a³y do najwiêkszych zbiorników 

wodnych na Pojezierzu Krajeñskim i, chocia¿ obecnie pozosta³y po nich tylko 

podmok³e ³¹ki, to jednak, z uwagi na du¿y obszar, czêœæ z nich ma swoje nazwy,            

a mianowicie: Las Mesy (B), £¹ki Mazurskie (C), B³ota Roztoki (E) i Bagno G³usza 

(F). Zosta³y one utrwalone na starych mapach topograficznych jeszcze w okresie 

miêdzywojennym, przez Wojskowy Instytut Geograficzny, a obecnie wystêpuj¹ na 

szczegó³owych mapach w skali 1:10 000. 

Z uwagi na swoje po³o¿enie w otoczeniu innych form, by³y one ju¿ 

wczeœniej przedmiotem zainteresowania np. przy okazji badañ na kszta³tem mis 

jeziornych (Pasierbski 1994, Pasierbski 2001), lub przy rozpatrywaniu budowy 

geologicznej ró¿nych fragmentów wiêcborskiej strefy marginalnej (Pasierbski 

1995a, 2000a, 2003).

Niew¹tpliwie jednak pewn¹ wspóln¹ cech¹, która wyró¿nia te zanik³e ju¿ 

jeziora, s¹ wystêpuj¹ce w nich zakoñczenia wa³ów ozowych (ryc.1. A, B, C, D, E, F), 

które na podobieñstwo podlodowych rzek uchodzi³y do tych zbiorników, st¹d te¿ 

w miejscach ich „ujœcia” zaznacza siê znaczne wyp³ycenie niecek, spowodowane 

akumulacj¹ drobnych piasków, mu³ków ilastych z przewarstwieniami kredy 

jeziornej,  a w koñcowym etapie samej kredy jeziornej.

Charakterystyka rzeŸby den zanik³ych jezior w nawi¹zaniu do 

form je otaczaj¹cych

Spoœród szeœciu niecek zanik³ych jezior, które by³y przedmiotem badañ, 

dwie z nich po³o¿one s¹ w depresjach koñcowych (ryc. 1 A, F). Pozosta³e wystêpuj¹ 

w ró¿nej wielkoœci obni¿eniach, lecz ich pozycja w odniesieniu do 
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przekszta³conych wa³ów morenowych nie jest jednoznaczna, a¿eby mo¿na by³o 

uznaæ je za depresje koñcowe. Wynika to m.in. z tego, ¿e wystêpuj¹ one zarówno 

na zapleczu, jak i na przedpolu moren. 

Charakterystykê morfologii den zanik³ych jezior oraz ich otoczenia 

przedstawiamy w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 

a) niecka zanikaj¹cego jeziora Juchacz;

b) niecka zanik³ego jeziora Las Mesy; 

c) niecka zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie; 

d) niecka zanik³ego jeziora na po³udnie od Zbo¿a; 

e) niecka zanik³ego jeziora B³ota Roztoki;

f) niecka zanik³ego jeziora Bagno G³usza.

Ad. a. Niecka zanikaj¹cego jeziora Juchacz (ryc.1 A)

Niecka ta po³o¿ona jest miêdzy Jazdrowem na po³udniu i Zaleœniakiem na 

pó³nocy (za³. 1), w dnie depresji koñcowej lobu lodowcowego o charakterze 

wypustowym. Po³udniowe otoczenie depresji koñcowej stanowi przekszta³cony 

³uk morenowy o strukturze glacjotektonicznej (Pasierbski 1995a, 2003). Natomiast 

w czêœci zachodniej tego ³uku, zaznacza siê w¹ska i krêta rynna subglacjalna, a 

tak¿e towarzysz¹cy jej oz Zaleœniak – Jazdrowo, sk³adaj¹cy siê z kilkunastu 

segmentów. W po³o¿eniu tej rynny nie by³oby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 

¿e rozcina ona wspomniany ju¿ wczeœniej ³uk morenowy (ryc. 2). Dowodzi to, ¿e 

rynna subglacjalna jest m³odsza od ³uku morenowego i jednoczeœnie starsza, lub 

syngenetyczna w stosunku do wa³u ozowego.

Od pó³nocnej strony depresji koñcowej widoczna jest kolejna rynna                       

i towarzysz¹cy jej wa³ ozowy Juchacz. Rynna ta urywa siê tu¿ przy krawêdzi 

depresji koñcowej, natomiast wa³ ozowy zaznacza siê jeszcze po wschodniej 

stronie jeziora      w postaci niewyraŸnego grzbietu, który w znacznej mierze zosta³ 

zniszczony przez eksploatacjê. W otoczeniu tego ozu widoczne s¹ tak¿e 

pojedyncze drumliny.

Depresja koñcowa zalega w poziomie 126 - 128 m n.p.m. i rozpoœciera siê 

na linii NE – SW osi¹gaj¹c 3 km d³ugoœci oraz 1,3 km szerokoœci w czêœci 

po³udniowej. Natomiast niecka zanikaj¹cego jeziora Juchacz zajmuje jedynie 

osiow¹ czêœæ depresji,  a jej otoczenie stanowi¹ równiny torfowe.

Analiza dokumentacji torfowej (Dziak 1962) oraz dodatkowo wykonane 

sondy ujawni³y w dnie depresji koñcowej obecnoœæ gliniastych wa³ów, 

uk³adaj¹cych siê zgodnie z osi¹ jeziora Juchacz (ryc. 3). Rozdzielaj¹ one 

wspó³czesn¹ nieckê jeziora od trzech pozosta³ych, wype³nionych ju¿ osadami torfu     

i gytii. Najg³êbsza z nich to niecka po pó³nocnowschodniej stronie jeziora, w której 

wystêpuje oko³o 5 m osadów biogenicznych (2,5 m gytii i 2,4 m torfu mszystego). 

Pozosta³e dwie niecki, znacznie p³ytsze od poprzedniej, znajduj¹ siê w po³udniowej 
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czêœci depresji koñcowej. Charakteryzuj¹ siê one ró¿n¹ mi¹¿szoœci¹ gytii (ryc. 3), 

poniewa¿ w niecce po zachodniej stronie jeziora Juchacz znajduje siê zaledwie 0,3 

m gytii, podczas gdy we wschodniej prawie 1,6 m.  

Obecne jezioro Juchacz jest zbiornikiem p³ytkim, poniewa¿ jego œrednia 

g³êbokoœæ nie przekracza 2 m, a w czasie suchych okresów letnich jego poziom 

obni¿a siê jeszcze o 0,8 m. Wtedy te¿ doskonale widaæ kamieniste dno pó³nocnej 

czêœci jeziora.

Pierwotny zbiornik, jaki utworzy³ siê w depresji koñcowej, po wytopieniu 

siê lodu lodowcowego, mia³ znacznie wiêkszy zasiêg, œwiadcz¹ o tym piaski z kred¹ 

jeziorn¹ (ryc. 1, 2) zalegaj¹ce 2,5 m wy¿ej od obecnej linii brzegowej.

Ad. b. Niecka zanik³ego jeziora Las Mesy (ryc.1 B)

Niecka o d³ugoœci 5,5 km, zmiennej szerokoœci od 1,2 km na wschodzie do 
22,5 km na zachodzie i o powierzchni licz¹cej prawie 8 km , usytuowana jest                       

w pó³nocnej czêœci wiæcborskich moren czoùowych. Moreny te stanowi¹ naturaln¹ 

oprawê zachodniej czêœci tego zanik³ego jeziora. Powoduj¹ one ponadto doœæ du¿e 

deniwelacje, dochodz¹ce tu nawet do 30 m. Znacznie inaczej wygl¹da otoczenie 

wschodniej czêœci, gdzie przewa¿a zdrumlinizowana powierzchnia wysoczyzny 

morenowej, która w sposób jednostajny przechodzi w nieckê dawnego jeziora Las 

Mesy (za³. 2, ryc. 4). St¹d te¿ niecka ta wykazuje niejako dwa oblicza: wyj¹tkowo 

urozmaicon¹ pod wzglêdem rzeŸby czêœæ zachodni¹, oraz p³ask¹, a nawet 

monotonn¹ czêœæ wschodni¹. Podobnie zreszt¹ zmienia siê kszta³t jej brzegów z 

zachodu na wschód (Pasierbski 2001). 

Obecna powierzchnia zanik³ego jeziora Las Mesy (za³. 2), wbrew pozorom 

nie jest p³aska, lecz nachyla siê z zachodu na wschód. Najwy¿ej wznosi siê ona w 

czêœci zachodniej, gdzie zalega w poziomie 124,4 m n.p.m., a nastêpnie w sposób 

jednostajny obni¿a siê a¿ do 121,7 m n.p.m. w czêœci wschodniej. Pomimo tej 

ogólnej tendencji, któr¹ mo¿na obserwowaæ w ukszta³towaniu powierzchni, w jej 

topografii daje siê zauwa¿yæ ponadto gliniast¹ wyspê na pó³noc od miejscowoœci 

Dalkowo, a tak¿e nietypowe jez. Czarne (za³. 2), które nie ma sta³ej linii brzegowej. 

Jezioro to stanowi pozosta³oœæ po bardzo rozleg³ym zbiorniku, licz¹cym 
2pocz¹tkowo 8 km  powierzchni. W przeciwieñstwie do wspó³czesnej powierzchni 

zanik³ego jeziora, rzeŸba jego dna ma œcis³y zwi¹zek z morfologi¹ otoczenia. Jak 

okazuje siê gliniasta wyspa wysterczaj¹ca  ponad torfowisko stanowi grzbiet 

drumlinu (ryc. 4). Drumlin ten o wysokoœci 7 m i d³ugoœci 0,5 km zbudowany jest  z 

piaszczystej gliny zwa³owej z g³azami, a jego d³u¿sza oœ nawi¹zuje do kierunku 

drumlinów wystêpuj¹cych po pó³nocnej i po³udniowej stronie niecki zanik³ego 

jeziora. Natomiast otoczenie drumlinu stanowi¹ dwa niezbyt szerokie zag³êbienia, 

które swoim kszta³tem przypominaj¹ niecki miêdzydrumlinowe (ryc. 4). Stanowi¹ 

one jednoczeœnie najg³êbsze miejsca w tym dawnym jeziorze, tj. 9,8 m i 9,1 m. Te 
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doœæ du¿e g³êbokoœci s¹ charakterystyczne tylko dla zachodniej czêœci niecki. 

Wschodnia czêœæ jest o po³owê p³ytsza i wykazuje ponadto zdecydowan¹ asymetriê 

zboczy, na kierunku pó³noc – po³udnie (ryc. 4).

RzeŸba dna i asymetria zboczy tej doœæ rozleg³ej niecki wskazuje, ¿e 

kszta³towa³a siê ona pod wp³ywem dynamicznego oddzia³ywania l¹dolodu. 

Natomiast lód lodowcowy, który z czasem zamieni³ siê w bry³y martwego lodu, mia³ 

tylko nieznaczny wp³yw na modyfikacjê samej niecki i jej kszta³tu.

Osady wype³niaj¹ce zachodni¹ czêœæ niecki to przede wszystkim gytia 

wêglanowa z wtr¹ceniami piasku nosz¹cego œlady obróbki eolicznej, lub szarych 

mu³ków piaszczystych (ryc. 5, przekroje A-B i C-D). Mi¹¿szoœæ tej warstwy 

wynosi oko³o 2 m, a w jej stropie da³o siê zauwa¿yæ œlady rozmycia. Powy¿ej 

zalega gytia torfowa, o mi¹¿szoœci od 2,5 m do 3,1 m, któr¹ przykrywa 5-cio 

metrowa warstwa torfu trzcinowego, przechodz¹cego w turzycowy, a miejscami 

tak¿e mszysty.

Wschodnia czêœæ niecki zanik³ego jeziora Las Mesy jest prawie o po³owê 

p³ytsza (ryc. 5., przekrój E-F). To wyp³ycenie mo¿e mieæ zwi¹zek z ozem Niechorz – 

Œwidwie, który dochodzi do niecki (ryc. 4), a nastêpnie niejako „rozp³ywa siê” na 

p³askiej powierzchni, która nastêpnie nachyla siê tworz¹c dno dawnego zbiornika. 

To wyp³ycenie zbiornika wp³ynê³o prawdopodobnie na akumulacjê gytii, której 

mi¹¿szoœæ osi¹ga tu maksymalnie 1 m.

W s¹siedztwie opisywanego zbiornika wystêpuj¹ jeszcze dwa zanik³e 

jeziora, tj. £¹ki Mazurskie i niecka ko³o miejscowoœci Zbo¿e. Podczas najwy¿szych 

stanów wody zbiorniki te ³¹czy³y siê w jedn¹ ca³oœæ, a mog¹ o tym œwiadczyæ 

niewielkie doliny wód roztopowych wystêpuj¹ce miêdzy nimi. W tym ostatnim 

zbiorniku, tj. ko³o miejscowoœci Zbo¿e zosta³ opracowany diagram py³kowy dla 

profilu Wysoka (Noryœkiewicz 1997), z którego wynika, ¿e pocz¹tek osadzania siê 

gytii przypada tutaj na alleröd, nie jest to jednak jednoznaczne z okresem powstania 

niecki jeziornej. 

Ad.c. Niecka zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie (ryc. 1 C)

£¹ki Mazurskie to lokalna nazwa podmok³ego torfowiska 

rozpoœcieraj¹cego siê miêdzy Wysok¹ Krajeñsk¹ na zachodzie, Szynwa³dem na 

wschodzie i Wielowiczem na po³udniu (za³. 3). Niegdyœ istnia³o tu rozleg³e jezioro, 

które z uwagi na olbrzymie prace melioracyjne przesta³o istnieæ w po³owie XIX 

wieku (Pasierbski 1994). Zbiornik ten mia³ 5,6 km d³ugoœci, 1,6 km szerokoœci, 
2a jego powierzchnia wynosi³a przesz³o 5,1 km .

Otoczenie tego zanik³ego jeziora tworzy wysoczyzna morenowa p³aska                

z  pojedynczymi drumlinami, która bez wyraŸnego za³omu przechodzi w jego 

nieckê. Jedynie w zachodniej czêœci, gdzie znajduje siê du¿ych rozmiarów drumlin, 

wznosz¹cy siê ponad 20 m w stosunku do otoczenia, niecka jest bardziej czytelna. 
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Natomiast w pó³nocno-wschodniej czêœci zanik³ego jeziora znalaz³ swoje „ujœcie” 

jeden z d³u¿szych ozów Pojezierza Krajeñskiego, tj. oz Przepa³kowo – Szynwa³d 

(Pasierbski 2003). Oz ten na przestrzeni kilku kilometrów ma bardzo wyrazisty 

grzbiet, wznosz¹cy siê przeciêtnie 4 m ponad otoczenie, mimo, ¿e jest form¹ 

zakorzenion¹. Jego zakoñczenie natomiast tworz¹ radialnie uk³adaj¹ce siê grzbiety 

na podobieñstwo nieforemnego wachlarza (ryc. 6).

Wspó³czesna powierzchnia £¹k Mazurskich zalega w poziomie 118,5 m 

n.p.m., a jedynie w jej œrodkowej czêœci, w otoczeniu do³ów potorfowych, 

wystêpuje najni¿szy punkt, tj. 117,7 m n.p.m.

Ukszta³towanie dna niecki od strony pó³nocno-wschodniej ma charakter 

wyrównanej powierzchni, opadaj¹cej ³agodnie w kierunku œrodka (ryc. 6). 

Nastêpnie widoczny jest za³om (3 m wysokoœci), za którym dno zalega ju¿ na 

g³êbokoœci oko³o 5 m, w postaci p³askiej powierzchni, a wyp³ycenie niecki 

zaznacza siê dopiero w zachodniej czêœci, tj. ko³o Wysokiej Krajeñskiej.

Osady wype³niaj¹ce nieckê zanik³ego jeziora to przede wszystkim gytia 

glonowa, która maksymalnie osi¹ga mi¹¿szoœæ 2,5 m w najg³êbszej czêœci dawnego 

zbiornika (ryc. 7, przekrój C-D) i stopniowo wyklinowuje siê w kierunku 

pó³nocno-wschodnim (ryc. 7, przekrój A-B). Jej strop miejscami wykazuje œlady 

rozmycia, maj¹ce kszta³t p³ytkich dolin. Gytiê przykrywa natomiast zmiennej 

mi¹¿szoœci warstwa torfu turzycowego, wynosz¹ca tu od 0,6 m do 4,0 m 

maksymalnie.

Brak wyraŸnej krawêdzi miêdzy nieck¹ zanik³ego jeziora a otaczaj¹c¹ 

wysoczyzn¹ morenow¹, by³y przyczyn¹ szczegó³owego rozpoznania osadów 

otaczaj¹cych nieckê. Badania te ujawni³y m.in., ¿e pod cienk¹ warstw¹ gliny 

zwa³owej (0,3 - 0,5 m) przykrywaj¹cej koñcówkê ozu Przepa³kowo – Szynwa³d 

zalega kreda jeziorna. Ponadto kredê jeziorn¹ odkryto po pó³nocnej i po³udniowej 

stronie niecki zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie (ryc. 6). Zalega ona miejscami pod 

przykryciem gliniastych piasków na g³êbokoœci 0,4 - 0,7 m i osi¹ga mi¹¿szoœæ 1,2 m.

Kreda jeziorna wystêpuj¹ca pod glin¹ zwa³ow¹ na grzbiecie ozu, by³a 

badana pod k¹tem zawartoœci py³ków roœlin. Jak siê jednak okaza³o, nie zawiera³a 

ona ich w ogóle. W powy¿szej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, ¿e pierwszy 

zbiornik, który tu powsta³ by³ to niew¹tpliwie zbiornik podlodowy. Stanowi³ on 

lokaln¹ bazê erozyjn¹ dla rzek sub- i inglacjalnych, a byæ mo¿e w niektórych 

tunelach, gdzie p³ynê³y rzeki, wytworzy³y siê wa³y ozowe.

Ad. d. Niecka zanik³ego jeziora ko³o Zbo¿a (ryc. 1. D)

Niecka ta rozpoœciera siê miêdzy Wysok¹ Krajeñsk¹ na wschodzie                        

i miejscowoœci¹ Zbo¿e na pó³nocy (za³. 4). Jej d³ugoœæ wynosi 3,3 km, szerokoœæ 0,8 
2- 1,3 km, a powierzchnia 2,4 km . Jej otoczenie stanowi¹ trzy najwiêksze drumliny, 

wystêpuj¹ce w œrodkowej czêœci Pojezierza Krajeñskiego, tj. drumlin w Wysokiej 
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Krajeñskiej na wschodzie, drumlin w Dalkowie na zachodzie i w Zbo¿u na pó³nocy 

(Pasierbski 1995b, 2000b, 2003). Ponadto w po³udniowej czêœci niecki widoczny 

jest zdrumlinizowany wa³ morenowy, wznosz¹cy siê maksymalnie do 140,1 m 

n.p.m. z dobudowanym do niego drumlinem. Takie otoczenie niecki powoduje, ¿e 

deniwelacje miêdzy grzbietami wspomnianych drumlinów a jej powierzchni¹ 

przekraczaj¹ 30 m. Ma to równie¿ du¿y wp³yw na kszta³t niecki, która 

charakteryzuje siê obecnoœci¹ licznych pó³wyspów i zatok, szczególnie w czêœci 

po³udniowej, oraz kilku gliniastych wysp w czêœci pó³nocnej. Jednoczeœnie po 

stronie pó³nocnowschodniej widoczny jest wa³ ozowy, którego „palczaste” 

zakoñczenie wtapia siê w nieckê. 

Wspó³czesna powierzchnia zanik³ego jeziora zalega w poziomie 117 - 118 

m n.p.m., jedynie ponad t¹ powierzchniê wystaj¹ gliniaste wyspy. Pewne 

urozmaicenie stanowi¹ tu równie¿ do³y potorfowe i rowy melioracyjne. Najd³u¿szy 

z nich wyprowadza nadmiar wody z opisanego ju¿ wczeœniej obni¿enia Las Mesy 

(za³. 4).

Ukszta³towanie dna niecki nawi¹zuje do rzeŸby otaczaj¹cych j¹ form (ryc. 

8) i charakteryzuje siê obecnoœci¹ kilku pod³u¿nych obni¿eñ, wystêpuj¹cych na 

przemian z grzbietami drumlinów. Cech¹ charakterystyczn¹ jest równie¿ to, ¿e 

obni¿enia te wykazuj¹ wzrost g³êbokoœci w kierunku po³udniowym.

Wype³nienie dolnej czêœci niecki stanowi cienka warstwa ciemnoszarego 

i³u (0,3 m), na którym zalega gytia. Mi¹¿szoœæ gytii jest zmienna i wynosi 

odpowiednio 0,6 - 3,8 m w czêœci zachodniej oraz 0,5 - 4,8 m w czêœci wschodniej. 

Strop gytii jest nierówny, wykazuje liczne zag³êbienia, które powoduj¹, ¿e torf, 

który przykrywa gytiê wykazuje doœæ du¿e zró¿nicowanie mi¹¿szoœci od 0,5 do 2,3 

m. Bezpoœrednio do niecki przylega p³aska powierzchnia terasy jeziornej, 

zbudowanej z mu³ków piaszczystych i kredy jeziornej, w któr¹ wtapia siê palczaste 

zakoñczenie wa³u ozowego (ryc. 8). Mi¹¿szoœæ kredy jeziornej i mu³ków 

piaszczystych jest niewielka i zazwyczaj nie przekracza 0,3 m, a o obecnoœci lub 

braku kredy jeziornej na tym obszarze mo¿na przekonaæ siê obserwuj¹c kolor 

kopców usypanych przez krety.

Ad. e. Niecka zanik³ego jeziora B³ota Roztoki (ryc. 1 E)

Niecka zanik³ego jeziora B³ota Roztoki znajduje siê na wschód od 

Wiêcborka miêdzy miejscowoœciami Roztoki i Suchor¹czek. Ma ona wyd³u¿ony 

kszta³t, osi¹gaj¹cy maksymalnie 2,7 km d³ugoœci, przy zmiennej szerokoœci 0,3 - 0,6 
2km i powierzchni oko³o 1,2 km  (za³. 5). 

Jej otoczenie zdecydowanie  ró¿ni siê od poprzednio opisywanych, 

poniewa¿ od strony pó³nocnej do niecki przylega wysoczyzna morenowa o 

wysokoœciach 120 - 123 m n.p.m. która stopniowo, bez wyraŸnego za³omu 

przechodzi w nieckê B³ota Roztoki. Natomiast od strony po³udniowej wznosi siê 
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masyw morenowy, o wyj¹tkowo urozmaiconej rzeŸbie i du¿ych wysokoœciach 

wzglêdnych, przekraczaj¹cych 30 m. Kontrast ten potêguje jeszcze wyj¹tkowo 

stroma œciana masywu, opadaj¹ca w kierunku niecki zanik³ego jeziora pod k¹tem 

prawie 40° (za³. 5).

Powierzchnia zanik³ego jeziora stanowi obszar p³aski, wznosz¹cy siê od 

117 m n.p.m. w czêœci pó³nocno-wschodniej i obni¿aj¹cy siê do 115,4 m n.p.m. na 

po³udniowym zachodzie. Pewne urozmaicenie w ukszta³towaniu powierzchni 

powoduj¹ dwa wzniesienia, wystêpuj¹ce w czêœci wschodniej, które wysterczaj¹ 

5 m ponad powierzchniê zanik³ego jeziora. S¹ one w ca³oœci zbudowane z gliny 

zwa³owej. Ponadto w czêœci œrodkowej daje siê zauwa¿yæ trzy du¿e do³y 

potorfowe, które podczas wysokich stanów wody tworz¹ rozlewisko odwadniane 

przez Orlê. Obok do³ów potorfowych, wystêpuje tu jeszcze innego typu zbiornik, 

utworzony w wyrobisku po eksploatacji ¿wiru. Jak okaza³o siê, w jego miejscu 

znajdowa³ siê koñcowy segment wa³u ozowego Suchor¹czek (ryc. 9.). Zosta³ on  w 

ca³oœci wyeksploatowany, a w jego miejscu wystêpuje teraz  zbiornik o g³êbokoœci 

4 - 6 m.

Ten koñcowy fragment ozu Suchor¹czek (Pasierbski 2003), wystêpuj¹cy 

jeszcze w podlodowym jeziorze, spe³nia³ prawdopodobnie rolê ujœciowego 

odcinka rzeki p³yn¹cej w tunelu lodowcowym. Nie wykluczone jest równie¿, ¿e 

podobn¹ rolê spe³nia³ tak¿e koñcowy fragment ozu Galona, widoczny we 

wschodniej czêœci niecki (za³. 5, ryc. 9).

Analiza ukszta³towania dna tego zanik³ego jeziora ujawni³a, ¿e obok 

koñcowego fragmentu wa³u ozowego, wystêpuj¹cego w zachodniej czêœci, 

znajduje siê tu kilka ró¿nej wielkoœci niecek. Osie d³u¿sze tych obni¿eñ nawi¹zuj¹ 

do przewa¿aj¹cego kierunku u³o¿enia drumlinów w obrêbie wysoczyzny 

morenowej (ryc. 9.). Ponadto niecki te wykazuj¹ zbli¿on¹ g³êbokoœæ, tj, 7,1 m; 6,8 

m; 7,2 m; 7,4 m i skrajna 8,4 m. S¹ one ponadto rozdzielone grzbietami o wysokoœci 

3 do 3,5 m lub, jak ju¿ wspomniano uprzednio, gliniastymi drumlinami (czêœæ 

wschodnia).

Jak nale¿y wnioskowaæ z rzeŸby dna tego zanik³ego jeziora, powsta³o ono 

niew¹tpliwie w przeobra¿onej depresji koñcowej. Natomiast analiza po³udniowego 

zbocza i powierzchni masywu morenowego dowodzi, ¿e zosta³ on przekroczony 

przez l¹dolód. 

Odrêbnym zagadnieniem s¹ tutaj osady wype³niaj¹ce nieckê tego 

zanik³ego jeziora, jak równie¿ przedzia³ czasowy, w którym ten zbiornik móg³ 

powstaæ.

Jak wynika z wierceñ, dno niecki tego zanik³ego jeziora wyœcie³a warstwa 

ciemnoszarego i³u o mi¹¿szoœci 0,3 - 0,5 m, który lokalnie wykazuje domieszki 

piasku. Powy¿ej zalega ci¹g³a warstwa gytii o zró¿nicowanej mi¹¿szoœci, 

a mianowicie: w nieckach wynosi ona 4,2 - 4,9 m, natomiast na grzbietach 
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rozdzielaj¹cych poszczególne niecki tylko 0,7 - 1,2 m. Ponadto w zachodniej czêœci 

tego zanik³ego jeziora, dolna warstwa gytii o mi¹¿szoœci 0,6 m wykazuje wk³adki 

piasku, których nie stwierdzono w czêœci wschodniej. Gytiê przykrywa z kolei 

warstwa torfu, której mi¹¿szoœæ kszta³tuje siê odpowiednio: 1,5 - 3,5 m w czêœci 

zachodniej i 1,3 - 2,9 m w czêœci wschodniej.

Analiza budowy wewnêtrznej tej czêœci ozu Suchor¹czek, która znalaz³a siê        

w obrêbie niecki zanik³ego jeziora wykaza³a, ¿e wa³ ozowy stanowi³ formê 

czêœciowo „zakorzenion¹”, utworzon¹ w warunkach subglacjalnych. Œwiadczy o 

tym obecnoœæ gliny zwa³owej, zarówno na grzbiecie formy, jak i na jej stokach. 

Natomiast pod glin¹ zwa³ow¹ znaleziono ci¹g³¹ warstwê kredy jeziornej o 

mi¹¿szoœci 0,2 - 0,3 m (ryc. 10). Kreda ta miejscami zawiera bry³y gliny zwa³owej, 

które na podobieñstwo dropstonów nie tylko tkwi¹ w niej, ale powoduj¹ 

deformacje sposobu jej zalegania (ryc. 11). Oznacza to, ¿e glina zwa³owa zaczê³a 

wytapiaæ siê ze stopy l¹dolodu ju¿ w trakcie akumulacji kredy jeziornej. Ponadto,   

w miejscach wystêpowania grubych piasków lub ¿wirów, kreda przenika³a wg³¹b 

tej warstwy nawet na 1,5 m tworz¹c swoiste „zacieki” (ryc. 12). Natomiast analizy 

palinologiczne próbek kredy wykaza³y w niej ca³kowity brak py³ków roœlin. 

Potwierdza to, ¿e kreda jeziorna osadza³a siê w zbiorniku, który istnia³ tu ju¿ w 

warunkach subglacjalnych. 

Z sekwencji zalegania kredy jeziornej mo¿na wnioskowaæ, ¿e w owym 

czasie wa³ ozowy by³ ju¿ w pe³ni uformowany. Natomiast kiedy wody roztopowe 

przesta³y p³yn¹æ tym tunelem do podlodowego jeziora, wtedy dosz³o do akumulacji 

kredy jeziornej. Ponadto, wydaje siê bardzo prawdopodobne, ¿e jezioro to 

oddzia³ywa³o termicznie, powoduj¹c ablacjê subglacjaln¹. St¹d te¿ nale¿y 

domniemywaæ, ¿e w koñcowym etapie lód lodowcowy nie wp³ywa³ ju¿ na kszta³t 

niecki.

Ad. f. Niecka zanik³ego jeziora Bagno G³usza (ryc. 1 F)

Niecka zanik³ego jeziora Bagno G³usza znajduje siê w depresji koñcowej 

lobu Wiskitna, usytuowanego miêdzy £¹skiem Ma³ym na wschodzie i Wiskitnem na 

zachodzie. Depresja ta ma oko³o 2,5 km d³ugoœci, 1,6 km szerokoœci i otoczona jest      

w czêœci po³udniowej podwójnym ³ukiem morenowym, który wykazuje wyraŸne 

œlady drumlinizacji.

Deniwelacje miêdzy dnem depresji koñcowej a ³ukiem morenowym 

wynosz¹ niespe³na 20 m (za³. 6). Natomiast niecka zanik³ego jeziora Bagno G³usza 

zajmuje jedynie centraln¹ czêœæ depresji, a ponadto nie stanowi jednolitej formy 

(ryc. 13.). Sk³ada siê ona niejako z jednego wiêkszego i trzech mniejszych 

akwenów, rozdzielonych doœæ licznie wystêpuj¹cymi tu grzbietami drumlinów. 

Wspó³czesna powierzchnia zanik³ego jeziora Bagno G³usza zalega w 

poziomie 121,0 m n.p.m. i charakteryzuje siê obecnoœci¹ doœæ licznych wysp 
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gliniastych – drumlinów, które wystaj¹ ponad jej powierzchniê na wysokoœæ 1-2 m. 

Natomiast w otoczeniu niecki wystêpuje p³aska powierzchnia terasy jeziornej, 

zbudowanej z mu³ków piaszczystych i kredy jeziornej (za³. 6, ryc. 13), do której 

nawi¹zuje wa³ ozowy Wilcza Góra.

Ukszta³towanie dna zanik³ego jeziora ujawnia w jego powierzchni dwie 

wiêksze niecki uk³adaj¹ce siê na kierunku pó³noc - po³udnie, oraz kilka 

drugorzêdnych. Niecka pó³nocna (ryc. 13) jest nieznacznie p³ytsza od po³udniowej, 

poniewa¿ jej g³êbokoœæ wynosi 3,2 m, podczas, gdy po³udniowa jest o 0,4 m 

g³êbsza. Pozosta³e s¹ znacznie p³ytsze i wykazuj¹ zaledwie 1 - 1,5 m g³êbokoœci. 

Osady je wype³niaj¹ce stanowi gytia i torf turzycowy. Mi¹¿szoœæ gytii wynosi 1,6 m 

w niecce po³udniowej, 1,2 m w pó³nocnej i zaledwie 0,3 m w pozosta³ych. Gytiê 

przykrywa warstwa torfu turzycowego o zmiennej mi¹¿szoœci 1,4 - 2,1 m.

W koñcowym segmencie wa³u ozowego Wilcza Góra, po³o¿onego w 

poziomie terasy jeziornej, znaleziono podobnie, jak w przypadku ozów 

Przepa³kowo – Szynwa³d i Suchor¹czek kredê jeziorn¹ wystêpuj¹c¹ pod glin¹ 

zwa³ow¹. Jest to zatem kolejny z podlodowych zbiorników, który wystêpowa³ na 

badanym terenie, ju¿ w trakcie recesji l¹dolodu z wiêcborskiej strefy marginalnej.

Dyskusja

Podjêta przez autorów problematyka dotycz¹ca rzeŸby niektórych den 

zanik³ych jezior, mia³a na celu ustalenie roli martwego lodu w kszta³towaniu siê mis 

jeziornych na obszarze Pojezierza Krajeñskiego. Tymczasem jak okaza³o siê, te 

najbardziej klasyczne niecki o kszta³cie wytopisk nie zawdziêczaj¹ swego 

pochodzenia bry³om martwego lodu.

Natomiast zdecydowana wiêkszoœæ jezior, jaka zachowa³a siê jeszcze  na 

tym obszarze to jeziora rynnowe. Wœród nich wyró¿nia siê takie, które tworzy³y siê 

przy udziale wody p³yn¹cej, tak¿e pod ciœnieniem hydrostatycznym (Ussing 1903; 

Woldstedt 1923; Galon 1965, 1982; Kozarski 1966/1967, 1994) oraz przy udziale 

erozji lodowcowej (Woldstedt 1952; Gripp 1964; Pasierbski 1975, 1979 i inni). 

Wychodz¹c z powy¿szego podzia³u nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e bry³y 

martwego lodu wystêpowa³y niew¹tpliwie w tych nieckach, których geneza 

wi¹za³a siê z erozyjn¹ dzia³alnoœci¹ l¹dolodu – tzw. fiordy nizinne wed³ug Grippa 

(1964).

Znacznie trudniej jest jednak umiejscowiæ bry³y martwego lodu w rynnach 

jeziornych, gdzie czynnikiem rzeŸbotwórczym by³a woda i to czêsto pod 

ciœnieniem hydrostatycznym. Wynika to m.in. z nastêpuj¹cych powodów:

1. Zachowanie siê tych rynien i wystêpuj¹cych w nich jezior by³o mo¿liwe 

tylko w sytuacji, kiedy wystêpuj¹ca w nich woda ulega³a zamarzaniu. St¹d 

te¿ lód zimowy, a nie lodowcowy wp³ywa³ na ich finezyjny kszta³t 
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i konserwowa³ niecki. 

2. Przy za³o¿eniu, ¿e rynny te by³y konserwowane przez bry³y martwego lodu 

niemo¿liwa staje siê koegzystencja rynien i ozów, jako erozyjnych                       

i akumulacyjnych form pochodzenia fluwialnego.

3. Zarówno Galon (1965, 1982), jak i Kozarski (1966/1967) uznawali progi           

w rynnach, jako efekt erozji wodnej (kot³y eworsyjne), a nie zasypanie bry³ 

martwego lodu jak to interpretuje Marks (1996).

4. Jest ma³o prawdopodobne, a¿eby bry³y martwego lodu przyczyni³y siê do 

powstania najg³êbszych jezior rynnowych, jak: Jez. Hañcza – 108 m; 

Drawsko – 83 m; Wigry – 73 m. St¹d te¿ schemat powstawania jezior, 

prezentowany swego czasu przez Niewiarowskiego (1988), jest w¹tpliwy 

i niewiarygodny.

5. Trudna do wyjaœnienia przy pomocy bry³ martwego lodu, wydaje siê 

kwestia krzy¿owania siê rynien, szczególnie kiedy ma to miejsce w jednej 

niecce jeziornej np. Jez. Drawsko, Nidzkie, Rajgrodzkie, S³awianowskie, 

Witos³awskie a tak¿e Wdzydze, Roœ i  wiele innych.

Wœród wymienionych tu dwóch typów rynien, przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ to 

rynny, które powsta³y w efekcie erozyjnej dzia³alnoœci wody p³yn¹cej. Natomiast 

rynny i niecki jeziorne, które zawdziêczaj¹ swoje pochodzenie erozji glacjalnej s¹ 

raczej nieliczne: Jez. Charzykowskie, ¯arnowieckie, Miedwie (Pasierbski 1979), 

rynna Jezior ¯niñskich (Niewiarowski 1992), rynna byszewska (Pasierbski 2000, 

2003). W tych rynnach z pewnoœci¹ zalega³y bry³y martwego lodu. Wœród 

wymienionych tu rynien znajduje siê tak¿e rynna byszewska, która wyró¿nia siê 

swoist¹ piêtrowoœci¹, wynikaj¹c¹ z nak³adania siê dwóch ró¿nych pod wzglêdem 

genetycznym i wiekowym rynien, tj. starszej, wytworzonej przez erozjê wody 

p³yn¹cej, oraz rynny m³odszej, ukszta³towanej nad ni¹ przez erozjê lodowcow¹. 

Obydwie rynny ró¿ni¹ siê nie tylko kszta³tem, ale tak¿e szerokoœci¹ i g³êbokoœci¹ 

(za³. 7). Natomiast z przekroju pod³u¿nego wynika, ¿e kszta³t dna rynny 

wytworzonej przez erozjê wody jest niezwykle urozmaicony, bowiem wystêpuje     

w niej 15 jezior, a deniwelacje siêgaj¹ 65 m. Natomiast dno rynny wytworzonej 

przez erozjê lodowcow¹ jest wyrównane,  prawie p³askie, z nielicznymi wa³ami 

drumlinów ko³o Buszkowa.

Powy¿szy przyk³ad rynny jako jedyny na obszarze ostatniego 

zlodowacenia w Polsce, pokazuje tak¿e jej fragment na obszarze sandru Brdy 

(za³. 8). Wystêpuje tam wy³¹cznie dolna czêœæ rynny, powsta³a w wyniku erozyjnej 

dzia³alnoœci wody, natomiast dno rynny glacjalnej zosta³o rozmyte przez wody 

roztopowe sandru Brdy. Oznacza to tak¿e, ¿e podczas odp³ywu wód roztopowych 

z moren fazy pomorskiej, tj. oko³o16,2 ka BP jeziora wystêpuj¹ce w tej rynnie: 

Krzywe, Piaseczno i Stoczek jeszcze nie istnia³y, by³y konserwowane przez lód 

zimowy, a nie bry³y martwego lodu. Jednoczeœnie w nieckach Las Mesy, £¹ki 
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Mazurskie, Bagna Roztoki, Bagno G³usza i innych, istnia³y ju¿ jeziora subglacjalne.

Wnioski

Analiza rzeŸby den zanik³ych jezior wykaza³a w nich wystêpowanie: 

drumlinów, ró¿nej wielkoœci niecek i zag³êbieñ o charakterze ukierunkowanym 

oraz form akumulacyjnych, tj. koñcówek ozów. Ujawni³a ponadto, ¿e ozy koñcz¹ce 

siê w tych zanik³ych jeziorach, wykazuj¹ obecnoœæ kredy jeziornej, zalegaj¹cej pod 

glin¹ zwa³ow¹. Oznacza to, ¿e kreda jeziorna osadza³a siê w tych zbiornikach, ju¿ 

po uformowaniu siê ozów, lecz w warunkach subglacjalnego jeziora, bowiem 

tkwi¹ w niej bry³y gliny zwa³owej na podobieñstwo dropstonów (ryc.11.). Dowodzi 

to równie¿ tego, ¿e wczeœniej te podlodowe zbiorniki stanowi³y bazê erozyjn¹ dla 

rzek sub- i inglacjalnych. St¹d te¿ niektóre z tych tuneli zosta³y wype³nione 

rumowiskiem i w konsekwencji powsta³y wa³y ozowe. Badania te dowiod³y tak¿e 

obecnoœci ablacji subglacjalnej i znikomej roli bry³ martwego lodu w kszta³towaniu 

siê niecek jeziornych, tym samym potwierdzi³y one wczeœniejsze obawy Marksa 

(1996).

Czas tworzenia siê tych pierwszych jezior, przypada prawdopodobnie ju¿ 

na okres recesji l¹dolodu z wiêcborskiej strefy marginalnej i wynosi oko³o 16,8 ka 

BP. Datuj¹ to m.in.ozy, które w tym czasie by³y ju¿ w pe³ni uformowane. Nie istnia³y 

natomiast jeszcze jeziora rynnowe, a przynajmniej te, które wystêpuj¹ we 

wspomnianej ju¿ rynnie byszewskiej. Wytopi³y siê one znacznie póŸniej, tj. po 

powstaniu sandru Brdy, byæ mo¿e w tym samym czasie, jak niektóre z jezior 

pó³nocnej czêœci Pojezierza Krajeñskiego (Nowaczyk 1994), chocia¿ zdaniem 

B³aszkiewicza (2003), który prowadzi³ badania na s¹siednim Pojezierzu 

Starogardzkim, intensywnoœæ wytapiania siê lodu zmienia³a siê w czasie 

i najszybciej zachodzi³a w allerödzie.
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Spis rycin

Ryc. 1. Lokalizacja obszarów badawczych

       Objaœnienia:

1. Przeobra¿one moreny czo³owe

2. Niecki zanik³ych jezior

3. Wa³y ozów

4. Rynny wytworzone przez erozjê wodê

5. Rynny wytworzone przez erozjê lodowcow¹

6. Sandry

Ryc. 2. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ej czêœci 

jeziora Juchacz na tle otaczaj¹cych form

        Objaœnienia:

1. Moreny czo³owe

2. Drumliny

3. Wa³y ozów

4. Rynny subglacjalne

5. Terasy jeziorne

Ryc. 3. Przekrój geologiczny przez depresjê koñcow¹ jeziora Juchacz

       Objaœnienia:

      1. Piaski, mu³ki, kreda jeziorna 

      2. Torf

      3. Gytia torfowa
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Ryc. 4. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych zanik³ego jeziora 

Las Mesy

Objaœnienia znaków: ryc. 2.

Ryc. 5. Przekroje geologiczne przez nieckê zanik³ego jeziora Las Mesy

       Objaœnienia:

        1. Torf

        2. Gytia torfowa

        3. Gytia wêglanowa

        4. Gytia piaszczysta

Ryc. 6. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych zanik³ego jeziora 

£¹ki Mazurskie

Objaœnienia znaków: ryc. 2.

Ryc. 7. Przekroje geologiczne przez nieckê zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie

       Objaœnienia:

        1. ¯wir

        2. Piaski, mu³ki, kreda jeziorna

        3. Torf

        4. Gytia glonowa

Ryc. 8. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ym 

jeziorze ko³o Zbo¿a

Objaœnienia znaków: ryc. 2.

Ryc. 9. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ym 

jeziorze B³ota Roztoki

Objaœnienia znaków: ryc. 2.

Ryc. 10. Kreda jeziorna pod glin¹ zwa³ow¹ na grzbiecie ozu

A:  kreda jeziorna; B: glina zwa³owa

Ryc. 11.  Warstwa kredy jeziornej zdeformowana przez wytapiaj¹c¹ siê glinê 

zwa³ow¹

A: kreda jeziorna; B: glina zwa³owa; C: piaski i ¿wiry ozu

Ryc. 12. Draperyjne zacieki kredy jeziornej w ¿wirach ozu 
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Ryc. 13. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ym 

jeziorze Bagno G³usza

Objaœnienia znaków: ryc. 2.

Spis za³¹czników

Za³. 1. Mapa hipsometryczna otoczenia zanikaj¹cego jeziora Juchacz

Za³. 2. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora Las Mesy

Za³. 3. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie

Za³. 4. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora ko³o Zbo¿a

Za³. 5. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora B³ota Roztoki

Za³. 6. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora Bagno G³usza

Za³. 7. Mapa hipsometryczna fragmentu rynny byszewskiej ko³o Byszewa

A: rynna powsta³a w wyniku erozji glacjalnej; B: rynna wytworzona przez erozjê 

wody p³yn¹cej

Za³. 8. Profil pod³u¿ny rynny byszewskiej

       Objaœnienia:

1. Dno rynny wytworzonej przez erozjê wody p³yn¹cej

2.   Dno rynny powsta³ej przez erozjê glacjaln¹

3.   Wielkoœæ egzaracji, liczona miêdzy dnem rynny glacjalnej i powierzchni¹   

wysoczyzny morenowej

4.   Osady piaszczyste sandru Brdy
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Ryc. 1. Lokalizacja obszarów badawczych
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Ryc. 2. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ej czêœci 
jeziora Juchacz.
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Ryc. 5. Przekroje geologiczne przez nieckê zanik³ego jeziora Las Mesy
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Ryc. 6. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych zanik³ego jezora 
£¹ki Mazurskie
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Ryc. 7. Przekroje geologiczne przez nieckê zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie
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Ryc. 8. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ym jeziorze 
ko³o Zbo¿a
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Ryc. 10. Kreda jeziorna pod glin¹ zwa³ow¹ na grzbiecie ozu
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Ryc. 11. Warstwa kredy jeziornej zdeformowana przez wytapiaj¹c¹ siê glinê 
zwa³ow¹
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Ryc. 12. Draperyjne zacieki kredy jeziornej w ¿wirach ozu
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Ryc. 13. Ukszta³towanie dna i mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych w zanik³ym 
jeziorze Bagno G³usza

�ród³o: Pasierbski, Krupa 2007, niepublikowane



78

Za³. 1. Mapa hipsometryczna zanikaj¹cego jeziora Juchacz
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Za³. 3. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora £¹ki Mazurskie
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Za³. 4. Mapa hipsometryczna otoczenia zanik³ego jeziora ko³o Zbo¿a
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Za³. 6. Mapa hipsometryczna zanik³ego jeziora Bagno G³usza
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Za³. 7. Mapa hipsometryczna fragmentu rynny byszewskiej ko³o Byszewa
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