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Formy marginalne lobu Rawki
miedzy Inowlodzem a Nowym Miastem nad Pilica

na tle pogladów na zasieg ladolodu zlodowacenia warty

Marginallandforms of the Rawka lobe between Inowlódz and Nowe Miasto
nad Pilica against the views onto the extent of the Warta Glaciation

WSTEP

Badania zasiegów zlodowacen naleza w Polsce do wazniejszych zadan geo-
morfologii i geologii czwartorzedu. Na obszarze podlódzkim zagadnienie to jest
nadal aktualne w odniesieniu do ladolodu warcianskiego, zwlaszcza w obrebie
tzw. lobu Rawki. Linie jego maksymalnego zasiegu, wyznaczane w róznych eta-
pach badan, mieszcza sie tutaj w szerokim pasie pomiedzy równoleznikiem Lodzi
a pólnocnymi partiami Wyzyny Malopolskiej (ryc. 1). Widoczna jest przy tym
tendencja stopniowegoprzesuwania tych granic w kierunku poludniowymw miare
postepu badan, niemal do pokrycia sie z zasiegiem ladolodu odrzanskiego. Takie
powiekszanie ladolodówjest dostrzegane równiez na innych obszarach nizowych
(Mojski 2000).Powstajajednak watpliwosci,czy zastosowanekryteria delimitacji
zasiegów sa wystarczajace,czy nie wlacza sie do zasiegu ladolodu zlodowacenia
warty osadów i form zlodowacen starszych.

Pierwsze dokladniejszeinformacje o wystepowaniumoren koncowychna Wy-
zynie Lódzkiej przedstawilLencewicz w 1927 r. Formy te odkryl m.in. w poblizu
Zelechlinka i Czerniewic. Autor ów uwazal, ze ladolód skandynawski rozdzielil
sie na wyniosloscipodloza w okolicach Lodzi na dwa loby: nadwarcianski i nad-
wislanski. Morene Zelechlinska uznal za przyklad wzgórz, które uformowaly sie
na prawym obrzezeniu lobu nadwislanskiego. Wiek tych form okreslil Lencewicz
na "drugie zlodowacenie", które utozsamial z L4 i Wtirmem. Przynaleznosc do
zlodowacenia warty (w randze stadialu zlodowacenia Saale) przypisal im nato-
miast po raz pierwszy Woldstedt (1935, 1954). Pierwszych uscislen przebiegu
zasiegu ladolodu warcianskiego w poblizu Zelechlinka dokonala Balinska-Wutt-
ke (1960) wykazujac, ze zapis tej granicy jest tu glównie geologiczny,wyrazony
rozprzestrzenieniem gliny zwalowej po rejon górnej Krzemionki.
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Ryc. 1.Poglady na zasiegladolodu warcianskiegow srodkowej Polsce:1 - Woldstedt (1954);

2 - Galon, Roszkówna (1961); 3 - Baraniecka i in. (1969); 4 - Rózycki (1967); 5 - Baraniecka

(1984); 6 - Mojski (1985); 7 - na podstawie dat TL: Marks i in. (1995); 8 - na podstawie dat
TL: Jaskowski, Kowalski (1996), Lindner, Fedorowicz (1996); 9 - propozycja autora. Prostokatami

oznaczono obszary objete szkicami geomorfologicznymi: a - ryc. 2; b - ryc. 3; c - ryc. 5

Fig. 1. The Warta ice-sheet terminal position according to various authors: I - Woldstedt (1954); 2 - Galon,
Roszkówna (1961); 3 - Baraniecka et al. (1969); 4 - Rózycki (1967); 5 - Baraniecka (1984), 6 - Mojski (1985);
7 - basing on TL dating: Marks et al. (1995); 8 - basing on TL dating: Jaskowski, Kowalski (1996); Lindner,
Fedorowicz (1996); 9 - the author's proposal. Areas depicted in the geomorphological sketches are marked

with rectangles: a - Fig. 2; b - Fig. 3; c - Fig. 5

Koncepcje Lencewicza, Woldstedta i Balinskiej-Wuttke rozwinal Rózycki
(1961, 1967),który wyróznil lob Rawki jako odpowiednik lobu nadwislanskiego
Lencewicza, zas jego zasieg zwiazal z dzialem wodnym Rawki i Pilicy na linii:
Koluszki-Zelechlinek-Czerniewice, a dalej od Nowego Miasta nad Pilica wzdluz
doliny Pilicy.

Zasieg ladolodu zlodowaceniawarty przedstawionyprzez Galona i Roszkówne
(1961) nieco odbiega od linii do tej pory wyznaczanych, gdyz poprowadzony
zostal po poludniowej stronie górnej Rawki; mozna sadzic, ze autorzy uwzglednili
glównie kryterium morfologiczne, prowadzac linie zasiegu wzdluz najwyzszych
pagórkówkotliny górnej Rawki.
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Badania przeprowadzone nastepnie przez Baraniecka, Sarnacka i Skompskie-
go (1969) wskazaly na mozliwosc wyraznie wiekszego rozprzestrzenienia ladolo-
du warcianskiego. Wedlug tych autorów linia zasiegu prowadzi np. w odleglosci
zaledwie ok. 10 km na N od Tomaszowa, tworzac niewielka, interlobalna zatoke,
a nie - jak dawniej wyznaczano - siegajaca az po Lódz. Poglad ten, z niewielki-
mi modyfikacjami, znajduje pózniej akceptacje, m.in. w pracy Klatkowej (1995).
Wyniki badan geomorfologicznychoraz szczególowegokartowania geologicznego
obszaru na NW od Tomaszowaupowazniajado jeszcze wyrazniejszegoprzybliza-
nia tej granicy do doliny Pilicy (Baraniecka 1984;Trzmiel 1988;Turkowska 1988;
Nowacki 1992;Turkowska,Wieczorkowska 1993, 1994).Na obszarze polozonym
na NE i E od Tomaszowa równiez i autor zebral wiele danych geologicznych
i geomorfologicznychprzemawiajacych za taka interpretacja (Rdzany 1997).

Wszystkie wymienioneprace wskazuja na róznice pogladówna zasieg ladolo-
du warcianskiegoodnoszace sie do pasa terenu o szerokosci maksymalnej okolo
20 km. W ostatnich latach pojawily sie jednak sugestie, iz na podstawie oznaczen
termoluminescencyjnychosadów glacigenicznychmozna granice warty przesunac
nawet o okolo 30 km na poludnie od doliny Pilicy (Marks i in. 1995; Jaskowski,
Kowalski 1996; Lindner, Fedorowicz 1996).

Tak znaczna rozbieznosc pogladów w sprawie warcianskiej strefy marginal-
nej sklonila autora do ponownego przeanalizowania budowy geologicznej i rzez-
by obszaru miedzy Rawka a Wzgórzami Opoczynskimi i Garbem Gielniowskim
w kilku pasach terenu, w których dostrzegano mozliwosci przebiegu linii naj-
wiekszego zasiegu omawianego ladolodu. Przeprowadzony przeglad dostarczyl
nowych danych, istotnych w dyskusji na ten temat.

CHARAKTERYSTYKA FORM I OSADÓW W DOTYCHCZAS PRZYJMOWANYCH

STREFACH KONCOWYCH LADOLODU

KOTLINA GÓRNEJ RAWKI

Obszar ten, wyrózniajacy sie znaczna intensywnoscia rzezby, dlugo byl brany
pod uwage jako strefa marginalna ladolodu warcianskiego. Thz na poludnie od
górnej Rawki poprowadzili linie zasiegu maksymalnego Galon i Roszkówna
(1961). Publikowane w tym czasie wyniki badan terenowych Balinskiej-Wuttke
(1960) w zasadzie nie byly z tym pogladem sprzeczne co do kategorii genetycznej
wystepujacych tu form. Autorka ta bowiem dowodzila wystepowania licznych
moren recesyjnych i postoju czola ladolodu w bliskim sasiedztwie rzeki Rawki,
m.in. w okolicach Lochowa i Zarzecza.

W swietle pózniejszych badan geomorfologicznychprzeprowadzonychw ko-
tlinie górnej Rawki poglad o czolowomorenowejgenezie wystepujacych tu pagór-
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ków i walów nie znalazl potwierdzenia (Klajnert, Rdzany 1989- ryc. 2; Klajnert,
Swidrowska 1992; Rdzany 1997). Ustalono, ze choc wiele form odznacza sie
znacznym wydluzeniem i równoleznikowymprzebiegiem osi morfologicznej (co
moze sugerowac zwiazek z czolem ladolodu), to jednak ich budowa wewnetrz-
na znacznie odbiega od tej, jaka tworzy sie zwykle w srodowiskach akumulacji
glacimarginalnej. W badanych formach dominuja bowiem piaski bardzo drobno-
ziarniste, drobnoziarniste i mulkowate,o strukturach typowychdla den zbiorników
glacilimnicznych,stozków naplywowychi delt (fot. 1). Akumulacja tych utworów
wodnolodowcowychodbywala sie posród zdezintegrowanychmas lodu martwe-
go. Dodatkowym potwierdzeniem takiej interpretacji sa liczne struktury zaburzen
grawitacyjnych i osady ablacyjne, dobrze dokumentujace kontakt zbiorników se-
dymentacyjnych z ulegajacym degradacji martwym lodem. Analizowane formy
wypukle stanowia zatem przyklady róznych typów kemów, zas rozdzielajace je
obnizenia - zaglebien wytopiskowych (Rdzany 1997).

Obszar kemowy kotliny górnej Rawki obrzezony jest od poludnia wyrazna
strefa stokowa, wyzsza o 10-15 m w porównaniu ze strona przeciwlegla. Woko-
licach Radwanki, Czerwonki i Bylin Nowych stoki te tworza rozlegly luk, któ-
ry moze przypominac zarys lobu lodowcowego. Jednakze w obrebie stoku i na
przyleglej wysoczyznie wystepuja utwory glacifluwialne, sypane - jak wynika
z pomiarów warstwowaniaprzekatnego - od poludnia ku centrum obnizenia lub
wzdluz jego krawedzi (fot. 2). Sa to osady zróznicowane teksturalnie od piasków
ze zwirem i glazami po piaski drobnoziarniste, warstwowane przekatnie plasko
i rynnowo, zwykle w litofacjach srednioskalowychi wielkoskalowychoraz o war-
stwowaniu nachylonym w litofacjach wielkoskalowych. Mozna je interpretowac
jako wypelnienia piaskodennych koryt roztokowych oraz utwory piaszczystych
stozków naplywowych,ksztaltowanychglównie przez plytkie zalewy warstwowe.
Miejscami zalegaja na nich platy diamiktytów ablacyjnych. Kilkadziesiat do kil-
kuset metrów na poludnie od opisywanej krawedzi opisywana seria glacifluwialna
stopniowo wyklinowuje sie, podscielona cienka (1-2 m) glina zwalowa.

Sadzic mozna, ze ladolód warcianski pokonal tutaj stosunkowoniewielki próg
morfologiczny i transgredowal dalej w kierunku poludniowym, zas analizowane
utwory glacifluwialne zostaly zlozone w czasie jego zaawansowanegozanikania.
Wody roztopowe wyrównywalyobszar wysoczyznowy,miejscami odslaniajac gli-
ne bazalna, zas w obszarze poludniowego stoku kotliny górnej Rawki intensywnie
akumulowaly,sypiac osady stozkówi piaskodennychrzek roztokowych w warun-
kach podobnych (w sensie dynamiki) do typowych srodowisk sandrowych, np.
opisanych przez Zielinskiego (1993). W tym przypadku jednak stanowia one
efekty deglacjacji arealnej. Jednoczesnie, biorac pod uwage cechy uziarnienia
i struktury nalezy stwierdzic, ze sa to sedymenty bardziej proksymalne w stosun-
ku do materialu kemów centralnej czesci kotliny górnej Rawki. Jest to kolejne
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Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny wschodniej czesci kotliny górnej Rawki wedlug Klajnerta i Rdzanego (1989), zmieniony; I - wysoczyzna morenowa
plaska i falista; 2 - stoki; 3 - splaszczone czesci kemów; 4 - "czapy zwirowe" w obrebie kemów; 5 - suche doliny i niecki miedzykemowe; 6 -

terasy Iluwialne nierozdzielone

Fig. 2. The geomorphological sketch of the eastern part of the Upper Rawka Basin after Klajnert and Rdzany (1989), modified; l - moraine high plain - fiat and
undulating; 2 - slopes; 3 - flattened parts of karne; 4 - "gravel toppings" in kames; 5 - dry valleys and inter-kame depressions; 6 - fluvial terraces - non-divided

~
;o
;;::
-<
;;::
>
1:\

~...z
tY]
...
o'"c::
;o
~
Q
;;::
.r;;
o
N
-<

Zo
~
,...ooN
tY]
;;::
>
z

~
;;::
;;::
;;;en-i
~
~O
.."
t=
~

\O......



92 ZBIGNIEW RDZANY

potwierdzenie istnienia jednolitego obszaru deglacjacji arealnej, obejmujacego
nie tylko obszar wspomnianej kotliny, lecz równiez cala zlewnie górnej Rawki.
Nalezy ponadto podkreslic, ze na obszarze tym nie znaleziono zaburzen glacitek-
tonicznych ani nie ustalono innych faktów,które przemawialybyza utrzymaniem
pogladu o przebiegu tedy linii zasiegu ladolodu (Rdzany 1997).

DZIAL WODNY RAWKI I PILICY

Formy glacjalne, tworzace luzny ciag w tym obszarze wododzialowym, zaj-
muja bardzo charakterystycznapozycje morfologiczna,gdyz oddzielajadosc uroz-
maicone obszary Wzniesien Lódzkich (WysoczyznySkierniewickiej z Pagórkami
Zelechlinskimi) od Równiny Piotrkowskiej, lagodnie pochylonej w kierunku do-
liny Pilicy. Fakt ten moze sklaniac do szukania tutaj moren czolowych. Jak juz
wspomniano, wielu badaczy, poczawszy od Lencewicza (1927), uwazalo istnieja-
ce tu formy za moreny koncowe, zas sasiadujaca od poludnia lagodnie pochylona
ku dolinie Pilicy Równine Piotrkowska- za pas sandrów.Wyrózniono wjej obre-
bie np. sandr Spaly i sandr Tomaszowa,czyli Piasecznicy (Balinska-Wuttke 1960;
Rózycki 1961).

Formy wypukle tworza w strefie dzialu wodnego niewielkie skupienia w oko-
licach Koluszek, miedzy Wegrzynowicamia Rekawcem, w okolicach Zelechlinka
oraz pomiedzy Annopolem a Czerniewicami (fot. 3). Najwieksze pagórki, stoliwa
i waly osiagaja 1-1,5 km dlugosci i 30 m wysokosci wzglednej. Ich osie morfo-
logiczne na ogól nawiazuja przebiegiem do linii dzialu. Grzbiety form sa zwykle
lekko kopulaste, lagodnie przechodzace w stoki; stoki - najczesciej symetryczne,
o nachyleniu do 10°, tylko lokalnie do 15-17°. Formom wypuklym towarzysza
dobrze zachowane zaglebienia bezodplywowe (ryc. 3).

Glebsze partie form wypuklychbadane byly tylko za pomoca wiercen, a wiec
znane sa glównie z cech teksturalnych. Stwierdzono przewage piasków drobno-
ziarnistych i bardzo drobnoziarnistych, z udzialem mulków (ryc. 4). Dominacja
piasków gruboziarnistych udokumentowanajest tylko dla jednego lO-metrowego
profilu walu w Czerniewicach. Górne czesci form, dostepne bezposrednim ob-
serwacjom w kilkunastu odslonieciach, wykazuja do 2-4 m glebokosci mate-
rial piaszczysto-zwirowy,glównie warstwowanyprzekatnie w litofacjach o duzej
i sredniej skali oraz w litofacjach masywnych. Wsród zwirów, czesto imbryko-
wanych, wystepuje znaczna ilosc okruchów miejscowych skal podloza górnoju-
rajskiego.

Uziarnienie glebszych, czesto "zakorzenionych"partii form wskazuje na niska
zdolnosc transportowa plynacychwód roztopowych, a miejscami nawet sedymen-
tacje zbiornikowa. Utwory górnych czesci profili mozna natomiast interpretowac
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Ryc. 3. Szkic geomorfologiczny obszaru miedzy Annopolem a Czerniewicami; l - wysoczyzna morenowa plaska, miejscami o przewadze utworów
glacifluwialnych;2 - kemy;3 - stoki; 4 - terasy nadzalewowe;5 - wydmyi pokrywyeoliczne;6 - suchedolinyi niecki;7 - zaglebienia

bezodplywowe; 8 - terasy zalewowe; x - miejsce wiercenia, którego wyniki pokazano na ryc. 4

Fig. 3. The geomorphological sketch of an area situated between Annopol and Czerniewice; I - flat moraine high plain, with glaciofluvial deposits prevailing in
places; 2 - kames; 3 - slopes; 4 - higher terraces; 5 - dunes and aeolian coversands; 6 - dry valleys and denudation valleys; 7 - closed depressions; 8 - flood plain;

x - borehole presented in Fig. 4
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Ryc. 4. Cechy litologiczne utworów walu kemowego W Annopolu; A - profil geologiczny: 1 -
piaski drobnoziarniste i srednioziarniste, paraglacilimniczne; 2 - piaski róznoziarniste z domieszka
zwiru, glacifluwialne; B - rozklad uziarnienia; C - graficzne wskazniki uziarnienia Folka-Warda

Fig, 4, Lithologieal features of karne ridge material at Annopol; A - geologie profile: l - fine- and medium-
-grained paraglaeiolimnie sands; 2 - vari-grained glaciofluvial sands with an admixture of gravel; B - grain-size

distribution; C - Folk-Ward's graphic indices of grain-size eomposition
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jako skutki akumulacji w zwirodennych korytach roztokowych, na stozkach naply-
wowych, a czesciowo - jako splywy ablacyjne. Jest charakterystyczne, ze utwo-
ry ablacyjne oraz struktury zaburzen grawitacyjnych, które moga byc wiazane
z ustapieniem podparcia lodowego, spotyka sie takze na stokach eksponowanych
na poludnie. Nie znaleziono natomiast uskoków odwróconych ani innych struktur,
które moga swiadczyc o procesach glacitektonicznych.

Tekstura i struktura badanych osadów nie odbiegaja zatem od cech utworów,
budujacych kemy sasiednich obszarów zlewni Rawki czy Wysoczyzny Skiernie-
wickiej (Klajnert 1978; Rdzany 1997), róznia sie jednak zasadniczo od wlasci-
wosci utworów typowych stref marginalnych ladolodów (np. Kasprzak, Kozarski
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1984;Zielinski 1992).Sa to wiec równiez utwory kemowe, akumulowane w prze-
tainach badz pomiedzy dosc zwartymi platami martwego lodu, niekiedy nawet
w zbiornikach wodnych. Nie ma zatem podstaw do traktowania badanych form
na dziale wodnymjako wyznacznikówpostoju czola ladolodu warcianskiego, tym
bardziej w maksymalnymjego rozwinieciu (Rdzany 1997).

Odnosnie do RówninyPiotrkowskiejnalezy podkreslic, ze "sandrowa" geneze
jej czesci wschodniejpowaznie podwazylo szczególowe kartowanie geologiczne,
przeprowadzonew latach 80. przez Trzmiela (1988, 1990). Z opracowania tego
wynika, ze zdecydowana wiekszosc terenu moze byc interpretowana jako wy-
soczyzna morenowa, glównie plaska, o przewadze gliny zwalowej nad osadami
glacifluwialnymi,zas szereg przeslanek dowodzi warcianskiego wieku tej gliny.
Osady glacifluwialne spoczywajace na glinie warcianskiej maja tu rozprzestrze-
nienie znacznie mniejsze niz dawniej sadzono. Ponadto badania Gozdzika (2000)
dowiodlyduzego rozprzestrzenienia piasków eolicznychw postaci rozleglych po-
kryw, które dawniej byly pomijane i nie wydzielane z powierzchni zasypania
glacifluwialnego.Wieksze, sandropodobne serie osadów glacifluwialnych spoty-
ka sie glównie na SE od Slotwin oraz w waskich pasach terenu wzdluz dolin
rzecznych(Gozdzik 1975, 2000; Trzmiel 1988; Rdzany 1997).

Podobne cechy budowy geologicznej i rzezby nosza takze tereny wysoczy-
znowesasiadujace od zachodu, których wiek warcianski dokumentuja licznie juz
zgromadzonedane litologiczno-petrograficznei datowania bezwzgledne (Nowac-
ki 1992;Turkowska,Wieczorkowska 1993, 1994).

Analizujac materialy wiertnicze i nieliczne na tym obszarze glebsze odslo-
niecia mozna jednak dowodzic istnienia rozleglych sandrów. Istnieja one, lecz
glównie w postaci kopalnej - pokryte wspomniana glina zwalowa. Mozna in-
terpretowac je jako utwory sandrowe, powstale przez czolem transgredujacego
ladolodu warcianskiego, przykryte nastepnie przez ten ladolód. Choc byl on tutaj
juz malo aktywny i cienki, latwo mógl przemieszczac sie po równinnych san-
drowychpowierzchniach, lagodnie pochylonych na S i SE - w kierunku doliny
Pilicy.

PÓLNOCNE CZESCI WZGÓRZ oPOCZYNSKICH I WALU GIELNIOWSKIEGO

Wystepujacena tym obszarze wypukle formy glacjalne,okreslanejako moreny
czolowe, kemy i terasy kemowe ("tarasy marginalne"), powszechnie zaliczane
sa do zlodowacenia odrzanskiego. Ich szczególowe charakterystyki prezentowali
liczni autorzy, m.in.: Rózycki (1967), Lindner (1970, 1971), Sadlowska (1982),
Kloda (1993), Ziomek (1995).

Wzgórza, pagórki, waly i terasy rozrzucone sa dosc luzno, zbudowane glów-
nie z piasków i zwirów glacifluwialnych.Ich budowa wewnetrzna charakteryzuje
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sie znacznie wiekszym zróznicowaniem uziarnienia i struktury w stosunku do
form wypuklych obszaru miedzy Bzura a Pilica, niekiedy z duzym nasileniem
deformacjiosadów.Nie napotkano tutaj czytelnychprzykladów tzw. "ukladu wste-
pujacego" osadów (Klajnert 1978), tak charakterystycznego dla form deglacjacji
wieku warcianskiego na pólnoc od Pilicy. Znamionuje on inne cechy dynamiki
lodowca i odmienny rytm jego topnienia. Otoczenie form wypuklych w obsza-
rach pozadolinnych odznacza sie nieciagloscia pokrywy osadów glacigenicznych,
która zawiera przewaznie jedna warstwe gliny zwalowej i osady glacifluwialne.
Zebrane dane swiadcza takze o duzym udziale skutków glacjacji w stosunku
efektów deglacjacji w porównaniu z obszarami po przeciwleglej stronie Pilicy.
Przeprowadzone na tym terenie rekonesansowe badania autora nie upowazniaja
do kwestionowania ogólnej interpretacji genetycznej i wiekowej form i osadów
zawartej w wymienionych wczesniej pracach.

Pozostajejedynie watpliwosc wynikajaca z niektórych datowan termolumine-
scencyjnych z ostatnich lat. Jak podaja Jaskowski i Kowalski (1996), dla górnej
gliny w zachodniej czesci Równiny Radomskiej uzyskano daty TL: 150,5-157,7
ka ::!::23,7 ka. Autorzy ci sugeruja w zwiazku z tym przesuniecie zasiegu warty
po równoleznik Wieniawy, czyli ok. 30 km na S od Pilicy. W pewnym stopniu
wspieraja to dane z obszaru Wzgórz Opoczynskich (Marks i in. 1995). Dane
te stoja jednak nie tylko w sprzecznosci z wynikami badan geomorfologicznych
i kartowania geologicznego autorów, wymienionych na poczatku podrozdzialu,
lecz takze z innymi wynikami datowan osadów glacjalnych metoda TL, np. wy-
konanymi przy opracowaniu Szczególowej mapy geologicznej Polski l: 50 000,
ark. Przysucha (Ziomek 1995).
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CHARAKTERYSTYKA FORM I OSADÓW OBSZARU

MIEDZY INOWLODZEM A NOWYM MIASTEM NAD PILICA
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Na mozliwosc zasiegu ladolodu warcianskiego w rejonie doliny Pilicy juz
od okolic Tomaszowa na wschód wskazala Baraniecka (1984) na swej mapie
zasiegów zlodowacen. Poglad ten nie zyskal powszechnej akceptacji i w wielu
publikacjach cytuje sie do dzis starsze prace, np. Rózyckiego (1961).

Analizujac profile czwartorzedupomiedzy Tomaszowema Inowlodzemmozna
stwierdzic swego rodzaju asymetrie - przewaznie dwa poziomy glin zwalowych
(odrzanski i warcianski?) na pólnoc od doliny Pilicy i jeden poziom na poludnie
(odrzanski?). Dokladne ustalenie zasiegu warty jest tu trudne; biorac pod uwage
zapis geologiczny nalezy sie jej spodziewac wzdluz osi doliny Pilicy.

W okolicach Inowlodza i dalej na NE w poblizu Luboczy wystepuja rozlegle
wychodnie skal jurajskich lub obszary plytkiego ich wystepowania pod pokrywa
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utworów glacitluwialnych. Garby mezozoiczne odznaczaja sie plaskimi wierz-
chowinami o powierzchni rzedu kilku kilometrów kwadratowych; brak pokrycia
morenowegotypu gliny bazalnej moze wskazywac na ich oplyniecie przez lado-
lód warcianski, chyba ze gline te zniszczyly wody roztopowe.Jednak w wiekszym
oddaleniu od wychodni jury profil czwartorzedu staje sie bardziej rozbudowany,
zwykle z dwoma poziomami glin zwalowych. Górna glina (warcianska) wystepu-
je tam w postaci przypowierzchniowej, stosunkowo cienkiej warstwy (0,7-2 m).
W kilku przekrojach pólnocnego stoku doliny Pilicy,m.in. w okolicach Rzeczycy,
udalo sie przesledzic jej ulozenie - jest ono wspólksztaltne ze stokiem (Rdzany
1997).Glina ta spoczywa niemal zgodnie na niezaburzonych piaszczystych stoz-
kach naplywowych,prawdopodobnie typu sandrowego. Nieco dalej na wschód,
pomiedzy Domaniewicami a Nowym Miastem, znaleziono przyklady rozcietej
erozyjnie gliny najmlodszej - jej wychodzenie "w powietrze" na stoku doliny
Pilicy.

Mozna sadzic, ze linia zasiegu ladolodu w rejonie Inowlodza i Luboczy ma
przebiegdosc skomplikowany.W rejonie pólnocnej krawedzi doliny Pilicy istnialy
prawdopodobnienawet nunataki, miedzy którymi lód mógl przeplywac w postaci
waskichjezorów. Sladem tego procesu jest wspólksztaltne wyscielenie niektórych
suchychdolin cienka warstwagliny.Mimo istnienia nunatakówladolód mógl prze-
kroczyc osi doliny Pilicy od okolic Inowlodza na wschód. Wskazuje na to rzezba
obszaru miedzy Gapininem a Odrzywolem (ryc. 5, fot. 4). Wystepuje tu na przy-
klad rozlegle, otwarte ku pólnocy obnizenie, tzw. Blota Brudzewickie, które moze
byc interpretowanejako depresja koncowa. Mimo niewatpliwego przeksztalcenia
tej czesci doliny przez wielkopromienne meandry Pilicy, na co wskazal Rózyc-
ki (1967), zarys niewielkiego lobu lodowcowegopozostal tutaj bardzo czytelny.
Obnizenie to zwienczone jest od SE ciagiem walów i pagórków o wysokosci
wzglednej do 20 m w okolicach Stanislawowa, Debowej Góry i Prosny (ok. 4-
7 km na SW od Nowego Miasta, ok. 5 km na NE od Odrzywolu). Sa to formy
okreslonejeszcze przez Zaborskiego (1926) jako oz, zas przez Sadlowska (1982)
i Klode (1993) jako kemy. Z badan, które autor aktualnie prowadzi (we wspól-
pracy z mgr Jaksa) wynika, ze zadna z tych interpretacji nie znajduje pelnego
uzasadnienia w obecnie odslonietych strukturach sedymentacyjnych i deforma-
cyjnych.

W budowie walów polozonych miedzy Stanislawowema Prosna stwierdzono
osady piaszczysto-zwirowe i zwirowe, o tendencji wzrostu srednicy ziarn ku
górze profili ,orazjej spadku w przekrojach z NW na SE. Kierunki warstwowan
przekatnych w lawicach piaszczystych oraz ulozenie imbrykowanych zwirów
pomierzonew osadach walu w Debowej Górze swiadcza o przeplywie z NW na
SB.W centralnych czesciach walów w Stanislawowiei Debowej Górze wystepuja
lokalne strefy zaburzen, w tym charakterystyczne struktury piaszczystych dajek
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Ryc. 5. Szkic geomorfologicznyobszaru miedzy Stanislawowema Prosna kolo Odrzywolu; 1 - ostance; 2 - wysoczyzna morenowa plaska, miejscami
o przewadze utworów glacifluwialnych; 3 - waly kemowe i czolowomorenowe;4 - równiny glacifluwialne, w tym sandrowe oraz terasy kemowe;

5 - stoki; 6 - wydmy i pokrywy eoliczne; 7 - terasy rzeczne; 8 - równiny torfowe na terasach rzecznych i w zaglebieniach koncowych

Fig. 5. The geornorphological sketch of the area situated between Stanislawów and Prosna near Odrzywól; l - inselbergs; 2 - fiat rnoraine high plain, with glaciofluvial
deposits prevailing in places; 3 - karne and end rnoraine ridges; 4 - glaciofluvial plains, sandurs and karne terraces inc1uding; 5 - slopes; 6 - dunes and aeolian

coversands; 7 - river terraces; 8 - peat plains on river terraces and in end-depressions
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Fot. l. Zarzecze. Struktury riplemarkowe w piaskach bardzo drobnoziarnistych walu kemowego

Photo l. Zarzecze. Ripple structures in very fin e sand of a karne ridge

,-..-.----

Fot. 2. Czerwonka Radwanka, poludniowa krawedz kotliny górnej Rawki. Odsloniecie osadów
stozka glacif1uwialnego,akumulowanego w kierunku N i NW ku osi obecnej doliny Rawki

Photo2. Czerwonka Radwanka, southern edge ofthe upper Rawkabasin. An outcrop of glaciof1uvial
fan laid toward N and NW, to the axis ofthe present Rawka valley
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Fot. 3. Annopol. Wal kemowy na dziale wodnym Rawki i Pilicy, widok z N. Strzalka oznaczono
miejsce wiercenia, którego wyniki przedstawiono na ryc. 4

Photo 3.Annopol. A karne ridge on the waterdivide ofthe Rawka and Pilica rivers, a view from N. An
arrow marks a borehole presented in Fig. 4
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Fot. 4. Stanislawów. Pólnoco-zachodni stok walu moreny czolowej o budowie glacifluwialnej. Na
dalszym planie zaglebienie koncowe Blot Brudzewickich

Photo 4. Stanislawów. NW slope of an end moraine ridge with glaciofluvial structure. The end-
depression of Blota Brudzewskie in the background
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i diapirów, przebijajacychgrubolawicowe zwiry. Bieg tych struktur, pochylonych
przecietnie pod katem 70-90° na NW (ku depresji koncowej)jest ogólnie zgodny
z osia form.

Opisywane formy moga byc, mimo podobienstwa do kemów i ozów, zin-
terpretowanejako moreny czolowe o budowie glacifluwialnej. Przebieg struktur
wycisniec w postaci dajek i diapirów wskazuje na zaburzenia glacidynamiczne,
wywolane intensywnym, choc byc moze krótkotrwalym naciskiem jezora lodow-
cowego od strony NW.

Równinny teren obnizenia po stronie pólnocnej i pólnocno-zachodniej wa-
lów wyscielaja rozlegle platy gliny zwalowej o grubosci 0,5-1,5 m i pokrywa
glacifluwialna. Po stronie poludniowo-wschodniejwalów rozciaga sie natomiast
piaszczysto-zwirowarównina o charakterze sandru, pochylonaogólnie na wschód
ku dolinie Drzewiczki. W rejonie Gilówki rozcieta jest niewielka dolina margi-
nalna, odwadniana obecnie przez bezimienny ciek - doplyw Drzewiczki.

W swietle zebranych danych nalezy uznac za malo prawdopodobne, aby
ladolód warcianski, cienki i ogólnie malo dynamiczny, mógl transgredowac na
obszar Garbu Gielniowskiego, tzn. wzniesc sie na wysokosc kilkudziesieciu
metrów po stokach Wyzyny Malopolskiej, pokonujac przy tym dystans okolo
30 km.

PODSUMOWANIE

Na podstawie zebranych danych geomorfologicznychoraz cech osadów, linie
oznaczajaca najbardziej prawdopodobny maksymalny zasieg ladolodu zlodowa-
cenia warty nalezy prowadzic wzdluz osi doliny Pilicy pomiedzy Tomaszowem
Mazowieckim a Inowlodzem, zas dalej na wschód - w rejoniepoludniowejkra-
wedzi tej doliny w okolicach Stanislawowa,Debowej Góry i Prosny (ryc. 1, 5).
Poglad ten w duzej mierze zgodnyjest z sugestia Baranieckiej (1984), zwlaszcza
w odcinku zachodnim.

Precyzyjne wyznaczenie linii zasiegu w dolinie Pilicy i jej najblizszym sa-
siedztwie napotyka trudnosci ze wzgledu na silne przemodelowanie erozyjne,
które zaznaczylo sie juz w czasie deglacjacji w wyniku dzialalnosci wód rozto-
powychladolodu, a pózniej - w okresie postwarcianskim- wskutek intensywnych
procesówfluwialnych,denudacyjnych i eolicznych. Z powodu tego poligenetycz-
negoprzeksztalcenia, a takze ze wzgledu na kontrowersyjnewyniki oznaczen ter-
moluminescensyjnychosadów glacigenicznych w pólnocnej czesci Wyzyny Ma-
lopolskiej, badania te powinny byc kontynuowane.
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SUMMARY

The lines of the maximum extent of the so-calIed Rawka 10be(Warta ice sheet) reconstructed
at different stages of research falI into a wide belt stretching between the Lódz para1lel and the
northern part of the Poland Upland (Fig. 1). With progress of the research the lines have been
drawn closer to the Odra ice-sheet terminal position. A similar principie has been observed in
other lowland areas. It appears however uncertain whether the criterion for the delimitation of the
ice-sheet extent is sufficient and whether older deposits and landforms have not been recognised
as the ones from the Warta Glaciation.

The analyses of relief and geological structure have been carried out between the Rawka
river and the Gielniów Rampart in several belts of land, where the occurrence of ice-sheet
maximumextent of the Warta Glaciation was most conceivable. The paper presents several groups
of landforms important for a solution to the extent problem (Fig. 2-5; Photo 1-4).

The morphological and geological evidence between the Rawka and the Pilica rivers excluded
the presence not only of the maximum extent but even of temporary stabilisation of the ice front
during its retreat. The topography in the north and centre of the area is varied, with many kames,
whereas in the south moraine high plain gently slopes towards the Pilica river va1ley.

Having taken into consideration the present state of research, the author tends to draw the
most probabie line of the Warta ice-sheet maximum extent along the axis of the Pilica river valley
between Tomaszów Mazowiecki and Inowlódz, and further eastward - cJosely the southern edge of
the Pilica river valIey near Stanislawów,Debowa Góra and Prosna (Fig. 1). This view is to a high
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degree in accordance with Baraniecka's concepts (1984), in partieular with reference to the western
part of the line. The morphology and many details of the geologie structure of positive landforms
also support this opinion. Anyway, a precise delineation of the maximum extent is a difficult task
since the study area underwent strong erosional remodelling whieh occurred yet at the beginning
of the deglaciation, as a result of meltwater activity, and later - in post-Warta times - as a result
of ftuvial processes.

Further studies on the Warta Glaciation iee-sheet limit are therefore necessary due to
polygenetie relief of the Pilica river basin and also because of controversial results of the
thermoluminescence dating from the adjacent southern areas.



UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ
KOMITET BADAN CZWARTORZ~DU POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ZLODOWACENIE WARTY
W POLSCE

Redakcjanaukowa
MARIAN HARASIMlUK

SlAWOMIR lERPILOWSKI

Lublin2004

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej


