L

lU

Fundacja

Uniwersytetu

Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

CZYNNIKI RÓŻNICOWANIA
RZEŹBY NIŻU POLSKIEGO

Konferencja Jubileuszowa
Profesor Krystyny Turkowskiej

UNIEJÓW, 13 - 15 czerwca 2012 r.

III
Łódzkiego

FORMY GLACJALNE ZŁOŻONE I PRZEJŚCIOWE
NA PRZYKŁADACH Z REGIONU ŁÓDZKIEGO
Zbigniew Rdzany
Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk
90-139 Łódź; e-mail: zrdzany@geo.uni.lodz.pl

Geograficznych,

Uniwersytet

Łódzki,

ul. Narutowicza

88,

Celem referatu jest ukazanie znaczenia nietypowych form glacjalnych w krajobrazie morfologicznym regionu łódzkiego i dokonanie próby oceny przydatności tradycyjnych wydzieleń genetycznych form środowiska glacjalnego.
Występowanie znacznej liczby form o cechach nietypowych z punktu widzenia wyróżnianych
powszechnie podstawowych kategorii genetycznych jest cechą charakterystyczną wielu regionów Niżu
Polskiego. Przykłady znane z bogatej literatury przedmiotu są związane głównie z szeroko rozumianą
grupą form marginalnych (np. ozo-moreny). Region łódzki, obejmujący relatywnie wysoko położone
wysoczyzny, stanowiące obszary przejściowe z niżu do wyżyn, obfituje w szczególnie liczne przykłady
form nie pasujących do schematów typologicznych i kwalifikacyjnych rzeźby glacjalnej.
Nietypowość moren czołowych i ozów regionu łódzkiego dostrzegano już w naj starszych pracach
poświęconych rzeźbie obszaru (Zaborski 1926; Lencewicz, 1927). Obfitość struktur peryglacjalnych,
napotykanych w utworach przypowierzchniowych wielu form wypukłych, była nawet powodem kwalifikowania takich obiektów do odrębnej kategorii form peryglacjalnych (m.in. Dylik 1953). Odmienność
wielu badanych form od klasycznych moren czołowych, kemów, ozów i sandrów ukazywano wprawdzie na różnych etapach badań (m.in. Balińska- Wuttke 1960; Klajnert 1978; Klatkowa 1972; Krzemiński 1974; Turkowska 2006; Rdzany 2009), jednakże niewiele jest prac koncentrujących się na temacie
owej nietypowości.
Ostatnie analizy budowy wewnętrznej form dostarczają kolejnych, podobnych przykładów. Ukazują także nowe możliwości interpretacyjne, co może sprawiać, że forma uznana niegdyś za podręcznikowy przykład jakiejś kategorii genetycznej wymaga przesunięcia do innej grupy klasyfikacyjnej lub
uznania za nietypową.
Takie reinterpretacje mogą dotyczyć w analizowanym regionie m.in.:
• form w obrębie wysoczyzn, zbudowanych z miąższach serii glacifluwialnych, interpretowanych
do tej pory jako typowe sandry (wschodnia część Wzniesień Łódzkich, Równina Piotrkowska)
•

zespołu form wypukłych brzeżnej strefy nasunięcia warciańskiego w pasie wzdłuż doliny Pilicy
między Tomaszowem Mazowieckim a Odrzywołem

•

form wypukłych występujących w kilku zespołach w dorzeczu środkowej Warty interpretowanych
do tej pory jako kemy.

Przeprowadzone analizy ukazują znaczną skalę występowania form nietypowych w regionie
łódzkim i w związku z tym małą przydatność tradycyjnych klasyfikacji genetycznych. Przeanalizowane
przykłady form nietypowych można dopasowywać do nowych, nie wydzielanych dotąd kategorii, lecz
mimo ich ogromnego zróżnicowania ująć w dwie główne grupy: formy złożone i formy przejściowe.
Formy złożone rozumiane są tutaj jako formy, które powstały wskutek nałożenia serii akumulacyjnej na starszy cokół o podobnej lub odmiennej genezie. Formy przejściowe (albo pośrednie)
to z kolei efekt zazębiania się różnych środowisk morfogenetycznych funkcjonujących synchronicznie
lub subsynchronicznie.
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