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UKD 551.243 + 551.248.2: 551.793.022.2:.551.332.212(438 -18 Pojezierze Mazurskie)

Leszek MARKS

Podłoże

i stratygrafia osadów czwartorzędowych
w SW części Pojezierza Mazurskiego

W zbadanym obszarze w podłożu osadów czwartorzędowych występują liczne depresje i elewacje, których
powstanie jest prawdopodobnie związane z ruchami tektonicznymi, w mniejszym stopniu z deformacjami
glacitektonicznymi. Osady czwartorzędowe zawierają osiem poziomów glin zwałowych: po dwa zlodowacenia podlaskiego i krakowskiego, trzy - zlodowacenia środkowopolskiego i jeden - zlodowacenia bałtyckiego. Lądolód zlodowacenia bałtyckiego w czasie maksymalnego zasięgu zajął jedynie
północną oraz zachodnią część terenu.
WSTĘP

Opracowanie dotyczy obszaru leżącego w dorzeczu górnej Wkry (Działdówki)
i Drwęcy pomiędzy Działdowem i Lidzbarkiem Welskim (fig. 1) oraz na S od
Ostródy i na E od Nidzicy. Obszar ten nie został dotychczas dokładniej zbadany
i oprócz przeglądowej mapy geologicznejl oraz nielicznych szczegółowych opra. .
cowań fragmentów tego terenu (G. Kociszewska-Musiał, B. Kosmowska-Ceranowicz, 1973; E. Szalecka, 1970) znajdujemy tylko drobne wzmianki w niektórych
pracach regionalnych (m.in. R. Galon, 1972; J. Kondracki, 1952, 1967, 1972;
Z. Michalska, 1967, 1975; E. Wiśniewski, 1971).
Prezentowane zagadnienie oparto na analizie kilkuset profili wiertniczych
i szeregu dokumentacji surowcowych zebranych w archiwach. IG, KG "Północ"
oraz PF-GiGB "Geoprojekt". Materiały te zostały uzupełnione wynikami prac
terenowych prowadzonych przeze mnie w latach 1973 -1976.
Chciałbym serdecznie podziękować doc. dr hab. Zofri Michalskiej za dyskusje
dotyczące przedstawianej problematyki, a także doc. dr. hab. Leszkowi Lindnerowi
za uwagi dotyczące artykułu, jak również dr Aurelii Makowskiej za udostępnienie
profili wierceń z Rybna, a mgr. Czesławowi Wójcikowi - za opisy wierceń z Klonowa i Księtego.
PODŁOŻE OSADÓW CZWARTORZĘDOWYCH

W omawianym obszarze tylko 15 otworów wiertniczych przebiło osady czwartorzędowe, wobec czego dla uzyskania pełniejszego obrazu interpretację stratygrafii
i wykształcenia skał podłoża przeprowadzono uwzględniając kilkakrotnie większy
obszar, na którym osady czwartorzędowe zostały przewiercone w 119 punktach.
Najpłyciej występująca kopalna powierzchnia stropowa skał skonsolidowanych
została osiągnięta w 30 otworach wiertniczych, które przebiły utwory neogeńskie
l
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Fig. 1. Szkic sytuacyjny opisywanego obszaru
Location sketch of the area
1 - jeziora; 2
rzeki; 3 - linia przekroju geologicznego z numerem ilustracji, na ktorlli jest on przedstawiony;
4 - fragment wysoczyzny polodowcowej w Filicach omowiony szczeg61owo i przedstawiony na fig. 8; 5 - nazwy
miejscowosci i rzek wymienionych w tekscie
1 - lakes; 2 - rivers; 3 - geological section with a number of a figure in whidl it is presented; 4 - fragment
of morainic plateau close to FiIice that was described in detail and presented in Fig. g; 5 - geographical names
mentioned in the text

(fig. 2). W powierzchni tej wyst~puj~ glownie dolnopaleocenskie drobnoziarniste
piaskowce kwarcowo-glaukonitowe 0 barwie szarozielonej, zielonej lub szarej.
Piaskowce re maj~ roz~ zwi~zlosc, a ich lepiszcze jest na og61 ilasto-w~glanowe.
Stwierdzono w nich szcz~tki fauny, przede wszystkim mi~czakow i jezowcow.
Jedynie w poludniowo-zachodniej cz~sci obszaru, a takZe w Uawie i na W od Nidzky, w omawianej powierzchni wyst~puj~ skaly mastrychtu: popielate i popielatoszare margle, miejscami kredowate, kruche lub zsylifikowane, lokalnie piaszczysre
i na ogol re szcz~tkami fauny. Zawieraj~ one domieszk~ glaukonitu i szarozielonych
How, a takZe przewarstwienia wapieni i szarych drobnoziarnistych piaskowcow.
Lokalnie margle ~ zast~pione przez popielate i szare wapienie, miejscami margliste i z glaukonitem.
Stropowa powierzchnia skal skonsolidowanych obniZa si~ od -85 m p.p.m.
na W od Rypina do okolo -195 m p.p.m. kolo Nidzicy. Posiadane informacje
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Fig. 2. Mapa stropowej powierzchni zbudowanej re skal skonsolidowanych (izohipsy co 10 m)
Map of top surface of consolidated rocks (isohypses in 10 m intervals)
1 - otwory wiertnicze, ktore przebily osady trzeciorz{'dowe; 2 - obszar wyst{'powania piaskowc6w dolnopaJeocenskich; 3 - obszar wyst~powania margli i wapieni g6rnokredowych; 4 - pr·zebieg przypuszczalnego uskoku w rejonie Hawy; A
obszar obj{'ty fig. 1
1 - boreholes encountering Tertiary rocks; 2 - area of occurrence of Lower Palaeocene sandstones; 3 - area of
occurrence of Upper Jurassic marls and limestones; 4 - fault inferred in Hawa area; A
area shown in Fig. 1

pozwalaj~

stwierdzic istnienie kilkudziesi~ciometrowych elewacji w rejonie
mina i Ostrody oraz gl~boki~ depre~ji w Hawie, utworzonej w przypuszczalnej
strefie uskokowej (fig. 2).
Trzeciorz~ reprezentowany jest, podobnie jak w innych.t;'ejonach Pojezierza
Mazurskiego' (E. Ciuk, 1968; W. Slowanski~ 1971), przez osady oligocenskie,
miocenskie i pliocenskie (pomijaj(!C omowione uprzednioskaly dolnego paleocenu).
W nawi~zaniu do rejonu Nidzicy (E. Ciuk, 1968) wyrozniono tu r6wnieZ trzy
serie osadow oIigocenskich: seri~ dolnych piaskow glaukonitowych, seri~ mulkowo-ilasto-piaszczyst~ i seri~ gornych piaskow glaukonitowych. Pierwsz~ seri~ mozna
prawdopodobnie zwi~zaC z lattorfem, dru~ - z dolnym i srodkowym rupelem,
a
- z gornym rupelem i, bye moze, z dolnym szatem (por. J. Lyczewska,
1958;
Ksi~zkiewicz, J. Samsonowicz, 1965).
W omawianym obszarze w sldad serii dolnych piaskow glaukonitowych wchodz~
kwarcowo-glaukonitowe piaski drobnoziarniste i srednioziamiste z mineralami
ciemnymi i skaleniami, w stropie rowniei: z lyszczykami i :lwirem kwarcowym oraz
ze skupieniami siarczkow Fe, prawdopodobnie wtornie nagromadzonymi wskutek
wyplukania z osadow czwartorz~dowych (por. J. Lyczewska, 1958).
Seria mulkowo-ilasto-piaszczysta jest tr6jdzielna. W sp~gu wyst~puj~ szare,
warstwowane muUci i ily, lokalnie z lyszczykami oraz ze skupieniami siarczkow Fe
na plaszczyznach warstwowania, miejscami z okruchami zw~glonych roslin, a w
Spqgu z pojedynczyroi ziarnami glaukonitu. Wy?:ej leZ4 piaski drobnoziarniste
szare lub srednioziarniste szarozielonawe, a tak.ie slabo zwi~zle zielone piaskowce.
Stropow~ cz~sc serii mulkowo-ilasto-piaszczyst~ twor~ mulki piaszczyste lub
ilaste, ciemnoszare lub ciemnozielone~ z mikq oraz miejscami z w~glem brunatnym.
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Fig. 3. Mapa podloza osad6w czwartorz~dowych (izohipsy co 50 m)
Map of Quaternary substratum (contour lines every 50 m)
I
obszar wyst~powania gornopliocenskich How pstrych; 2
obszar wyst~powania miocensko-pliocenskiej formacji w~gla brunatnego; 3 - obszar wyst~powania piaskow oligocenskich; 4 - linia
maksymalnego zasi~gu. l<tdolodu zIodowacenia baltyckiego; 5 - otwory wiertnicze, ktore dotarly
do osadow trzeciorz~dowych; A - obszar obj~ty fig. 1
1 - area of occurrence ci Upper Pliocene variegated clays; 2 - area of occurrence of Miocene-Pliocene brown coal formation; 3 - area ci occurrence of Oligocene sands;.4
maximum
extent of the icesheet of Baltic (Wtirm) Glaciation; 5 - boreholes encountering Tertiary rocks;
A - area shown in Fig. 1

Seria gornych piaskow glaukonitowych zawiera bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste piaski kwarcowe 0 barwie zohozielon~l. lub zi~lonawoszarej. Do serii
tej naleitl prawdopodobnie piaski glaukonitowe' z kwarcem i konkrecjami fosforytOW, stwierdzone na powierzchni terenu kolo Ostrody (G. Kociszewska-Musial,
B. Kosmow$ka-Ceranowicz, 1975).
Mi~zszosc osadow oligocenskidl wynosi 4 - 163 m. To duze zroznicowanie
wynika z usuni~cia cz~sci osadow przez pozniejsze procesy, przede wszystkim
wskutek egzaracji lodowcowej oraz w wyniku zaburzen pierwotnego ulozenia
osadow. Prawdopodobnie l~czna mi~zszosc niezaburzonych serii oligocenskich
wynosi 100 -130 m, a pierwotnie ich powierzchnia znajdowala si~ na wysokosci
od -40 do -100 m p.p.m. (por. fig. 3).
Powyzej osadow oligocenskich le~ utwory miocensko-pliocenskiej formacji
w~gla brunatnego oraz g6rnopliocenskich ilow pstrych (por. E. Ciuk, 1968). Formacja w~gJa brunatnego sklada si~ glownie z szarych mulkow i How z lyszczykami,
miejscami pylastych lub piaszczystych, zawieraj~cych wkladki drobnoziarnistego
piasku kwarcowego oraz domieszk~ pylu i przewarstwienia w~gJa brunatnego
o mi~zszosciach niekiedy ponad 7 m (Morliny). Mi~zszosc omawianej formacji
dochodzi do 162 m (Rogoz). Prawdopodobnie pierwotna powierzchnia stropu
tych osadow lezala na wysokosci 40-135 m n.p.m. (por. fig. 3).
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Osady formacji w~g1a bruntnego wyst~puj(! dose cz~sto w utworach czwartorz~dowych w formie drobnych b(!dZ duzych kier: jesli poscielaj(! bezposrednio osady
czwartorz~dowe, mOg(! zawierac w stropie domieszk~ materiaru skandynawskiego
powoduj(!cego utworzenie miejscami silnie scementowanego zlepieiica (Kraplewo).
'Kompleks H6w pstrych zawiera gl6wnie ily niebieskie, szare, z6lte, zielone
i br(!zowe, miejscami piaszczyste. Lokalnie wyst~puj(! wkladki piask6w drobnoziarnistych i pylastych, takZe ilastych, z domieszk(! detrytusu roslinnego. Mi(!zszosC
H6w pstrych wynosi obecnie 39 - 87 m.
Zestawienie material6w wiertniczych pozwolilo r6wniez na okreslenie p6lnocnego zasi~gu wyst~powania H6w pstrych w opracowanym terenie (fig. 3). Obecna
powierzchnia podczwartorz~dowa nosi slady postsedymentacyjnych proces6w
denudacyjnych, 0 czym swiadczy izolowany plat H6w pstrych w Morlinach.
Pierwotnie powierzchnia stropu osad6w trzeciorz~dowych lezala prawdopodobnie na wysokosci 80-110 m n.p.m. Na generalnie tej samej wysokosci wyst~puje
obecnie strop H6w pstrych w poludniowej i poludniowo-zachodniej. cz~sci terenu
oraz strop utwor6w formacji w~g1a brunatnego na pozostalym obszarze (fig. 3). W
obr~bie podloZa osad6w czwartorz~dowych stwierdzono liczne depresje i elewacje.
Najwazniejsz(! z nich jest podlmne obniZenie pomi~dzy Haw(! a Mlaw(!, skladaj(!ce
si~ z kilku przegl~bieii (w rejonie Mlawy, Dzialdowa, Rybna, Lubawy i Hawy)
o kilkudziesi~ciometrowych gl~bokoSciach. Ono obnizenia zostalo nawiercone
w Hawie, gdzie tworz(! go utwory oligoceiiskie i dolnopaleoceiiskie, oraz w Rybnie,
gdzie wyst~puj(! osady miocenskie. Wydzielenie kilku depresji leZ(!cych w jednym
ci(!gu, zamiast jednego wi~kszego, jak w dotychczasowych opracowaniach (E. Riihle,
1973 i in.), opiera si~ na ich zr6znicowanym wypelnieniu osadami czwartorz~do
wymi. Podobne zr6znicowanie bylo podstaw(!. wydzielenia odr~bnych depresji
r6wniez i na pozostalym obszarze. Tak wi~c w depresjach w rejonie Hawy i Nowego
Miasta Lubawskiego wyst~puje gl6wnie glina zwalowa z przewarstwieniami H6w,
kola Lubawy oraz mi~dzy Dzialdowem a Mlaw(! - gl6wnie glina zwalowa, w rejoni«:? Rybna oraz Klonowa i Ksi~tego - osady zastoiskowe z przewarstwieniami
glin zwalowych.
. StrefY wyniesieii podloZa osad6w czwartorz~dowych grupuj(! si~ w poludniowo-zachodniej oraz w p61nocnej i p6lnocno-wschodniej cz~sci obszaru. Szczeg61nie
interesuj(!cy jest laiicuch elewacji podloza przebiegaj(!cy od okolic Ostr6dy ku
poludniowi, przez G6r~ Dylewsk(! i Lewald Wie1ki, skr~caj(!cy nast~pnie ku E
i biegn(!cy dalej w tym kierunku przez okolice Nidzicy~ Na N od Nidzicy oraz w
rejotiie Rypina i Brodnicy stwierdzono na niewie1kim obszarze deniwelacje stropu
osad6w trzeciorz~dowych rz~du 100 ~ 200 m. W wielu miejscach, a przede wszystkim na N i NW od Nidzicy, osady trzeciorz~dowe wyst~puj(! na powierzchni
terenu. Spowodowane jest to intensywnymi i wielokrotnymi procesami glacitektonicznymi zwi(!zanymi· z kolejnymi nasuni~ciami 1(!dolod6w, podobnie jak na p61nocnym Mazowszu (Z. Michalska, 1967) i nad doln(! Wkr(! (M.D. Baraniecka,
1974, 1975).
Genezy niekt6rych element6w podloZa podczwartorz~dowego nie mozna jednak
wyjasnic za pomoQ! proces6w glacitektonicznych. Dotyczy to przede wszystkim
struktur 0 wi~kszych rozmiarach, jak depresja nawa - Mlawa czy cok61 lubawski,
kt6rych powstanie powi(!zaC mozna prawdopodobnie z plejstoceiiskimi deformacjami tektonicznymi (L. Marks, 1979).
Istniej(!ce materialy wiertnicze nie S(! wystarczaj(!ce dla opracowania mapy
uksztaltowania powierzchni podloZa kredowo-paleoceiiskiego z dostateczn(! dokladnosci(!, a tym samym nie pozwalaj(! na stwierdzenie jego wplywu na uksztaltowanie stropowej powierzchni osad6w trzeciorz~dowych. Jedynie nieco wi~ksza
ilose wierceii w rejonie nawy umozliwia wykazanie, ze przebieg depresji w obu
powierzchniach strukturalnych jest bardzo zblizony (fig. 2 i 3).
.
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STRATYGRAFIA OSADOW CZWARTORZ~DOWYCH
Na badanym' obszarze brak jest jakiehkolwiek stanowisk: utworow ezwartoscisle okreslonym wieku. Tylko sporadyeznie wyst~puj,!: tu kopalne
osady rzeezne, co - zdaniem Z. Miehalskiej (1975) - wynika z polozenia tego obszaru w strefie wododzialowej przez ealy ezwartorz~ (podobnie jak u sehylku zlodowaeenia srodkowopolskiego, w interglaejale eemskim i obeenie).
. Stratygrafi~ lokalill! osadow ezwartorz~dowyeh nawi,!:zano do sehematu stratygrafieznego S.Z. Rozyekiego (1972b) oraz do profili wiereen w Mlawie i Dzialdowie zinterpretowanydl przez Z. Miehalsk'!; (1967), a tak.i:e do stanowisk interglaejaru
eemskiego w rejonie Nidziey, polozonyeh juZ poza zasi~giem l,!:dolodu zlodowaeenia baltyekiego. JednakZe nie wszystkie w'!:tpliwosei, szezegolnie dotyez'!:ce starszyeh serii plejstoeenskieh, mog,!: bye w obeenym etapie badan rozstrzygni~te.
Osady ezwartorz~dowe 0 najwi~kszej mi'!:zszosa zwi,!:zane S'!: z obnizeniami
w podloZu podezwartorz~dowym. W rejonie Dzialdowa mi'!:zszose tyeh osadow
przekraeza 253 rn, w Lubawie 199 ill, w Rybnie wynosi 205,5 ill, a w Klonowie
248,7 m. W niektoryeh miejseaeh mi'!:.i:szosc osadow ezwartorz~dowyehjest znaeznie
zredukowana wskutek plytkiego wyst~powania serii trzeciorz~dowyeh lub nawet
ieh wyehodni na powierzehni terenu. Przeci~tna mi'!:zszose utworow ezwartorz~do
wyeh wynosi od 70 do 100 m.
Osady starszego ezwartorz~du wyst~puj,!: w depresjaeh podloZa podezwartorz~dowego, a wi~ podobnie jak na polnoenym Mazowszu (Z. Miehalska, 1967)
oraz pomi~dzy Szezytnem a Orzyszem (1 Rzechowski, 1970; W. Slowansk~ 1971).
Najstarszymi osadami ezwartorz~dowymi S'!: piaski i zwiry wyst~puj,!:ce ponizej
najnizszego poziomu gliny zwalowej w Dzialdowie (fig. 4). Wyst~puj,!: one w dwoeh,
. a moze nawet w trzeeh rzeeznydl (?) eyklaeh sedymentaeyjnyeh. Powyzej stwierdzono dwudzielny kompleks glin zwalowyeh szaryeh, ktory mozna uznae za odpowiadaj,!:CY zlodowaeeniu podlaskiemu (w nawi,!:zaniu do wiereenia w Mlawie).
Osadow z interglaejalu przasnyskiego nie znaleziono.
W okresie transgresji l,!:dolodu zlodowaeenia krakowskiego zostala osadzona
w Mlawie gruba seria piaskow drobnoziarnistyeh, wzbogaeonyeh w stropie w material wirowy. Osady te, zdaniem Z Miehalskiej (1967), byly deponowane przed
ezolem l,!:dolodu w formie stozkow fluwioglaejalnyeh. Slady tej akumulaeji S,!:
prawdopodobnie widoezne takZe w Dzialdowie, gdzie wyst~puje seria (2 m) piaskow
roznoziarnistyeh ze zwirami (fig. 4) oraz w Rybnie, jako cienki (1 m) poziom zwirowo-glazowy (fig. 6).
Kompleks glaejalny zlodowaeenia krakowskiego sklada si~z dwoeh serii glin
zwalowyeh, miejseami piaszezystyeh. Dolna seria gliny, 0 barwie szarej lub szarobrunatnej, zawiera w Rybnie przewarstwienie piaszezysto-zwirowe, a jej stropowa
partia wykazuj,!:ca warstwowanie typu splywowego jest przykryta seri,!: zastoiskowyehpiaskow drobnoziarnistyeh (fig. 6). Ponad cienk,!: warstw'!: piaskow roznoziarnistyeh i zwirkow (ktore mo~ bye residuum po rozmytej glinie zwaloweJ)
wyst~puj,!: utwory pelnego eyklu rzeeznego (zaezynaj'!:ce si~ poziomem glazowym
przeehodz'!:eym ku stropowi w piaski roznoziarniste z domieszk,!: zwirku) przykryte
przez ily, mulki i piaski drobnoziarniste poehodzenia zastoiskowego. Istnienie
doliny rzeeznej w interwale mi~dzy nasuni~ciami l,!:dolodu zlodowaeenia krakowskiego sugeruje glaeistadialn,!: ran~ tego okresu (por. S.Z. Rozyeki, 1964).
W Dzialdowie (fig. 4) gliny zwalowe zlodowaeenia krakowskiego rozdzielone
s,!: fluwioglaejalnymi piaskami roznoziarnistymi ze zwirkami.
Gorny poziom gliny zwalowej zlodowaeepia krakowskiego ma wi~ksze rozprzestrzenienie. W zbadanym terenie wyst~puje on rownici poza gl~bokimi de.presjami w podloZu podezwartorz~dowym. GHna tego poziomu ma niezbyt duz,!:
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Fig. 4. Przekroj geologiczny przez wschodnill cz~sc opisywanego obszaru (por. fig. 1)
Geological section in the eastern part of the area (cf. Fig. 1)
Trzeeiorz~d: 01- piaski oligoeetiskie; M - mioeetisko-pliocetiska formacja w~gla brunatnego; Pl- gornopliocetiskie ily pstre; ezwartorz~d - preplejstoeen: I
piaski i.zwiry (rzeezne?); zlodowaeenie podlaskie: 2a·- glina zwalowa dolna, 2b - zwiry fluwioglaejalne, 2e - gIina zwalowa gorna; z 10 d 0 w a e en i e k r a k 0 w ski e, glacistadial starszy: 3a - piaski drobnoziarniste i mulki zastoiskowe, 3b - piaski i zwiry fluwioglacjalne, 3e - glina zwalowa, 3d - piaski drobnoziarniste zastoiskowe; interglacistadial: 3e - piaski i zwiry
rzeezne; glacistadial mlodszy: 3f - piaski drobnoziarniste, mulki i ily zastoiskowe, 3g - glina zwalowa, 3h - zwiry i piaski fluwioglaejalne; 3i -- piaski i mulki zastoiskowe; i n t erg 1 a e j a I w i elk i: 4 - piaski i zwiry rzeezne; z I 0 d 0 w a e e n i e S rod k 0 w 0 p.o I ski e, glacistadial
przedmaksymalny: 5a - piaski, zwiry i glazy fluwioglaejalne, 5b - glina zwalowa, 5c - piaski i zwiry fluwioglaejalne; glacistadial maksymalny (Radomki, Warty i Wkry): 5d - ily i mulki warwowe oraz piaski zastoiskowe, 5e - piask~ zwiry i glazy fluwioglacjalne, 5f - glina zwalowa,
5g - piaski i zwiry fluwioglaejalne, 5h - mulki i ily warwowe oraz piaski zastoiskowe; glacistadial Mlawy: 5i - piask~ zwiry i glazy fluwioglaejal ne, 5j - glina zwalowa, 5k - piaski i zwiry moren ezolowych, 51 - piaski i zwiry ozow, 5m - piaski i zwiry sandrowe; i n t erg I a c j a I eems k i: 6 - ily, piaski i torfy jeziorne; z I 0 do w a e e n i e b a I t y c k i e: 7a - mulki i ily warwowe, piaski drobnoziarniste zastoiskowe, 7b - zwiry i piaski fluwioglaejalne, 7e - piaski drobnoziarniste i mulki oraz zwiry sedymentacji sr6dl~dowej, 7d - glina zwalowa lub piaski gliniaste, 7e - piaski i zwiry moren czolowych, 7f - piaski kemow, 7g - piaski i zwiry sandrowe; h 0 I 0 e e n: 8a - piaski i mady rzeezne, 8b - torfy, ily, kreda i gytie jeziorne
T e r t i a r y: 01 - Oligocene sands, M - Mioeene-Plioeene brown coal formation, PI - Upper Pliocene variegated clays; Q u ate r n a r y - Pr e - pIe i ~ to c e n e: 1 - fluvial (?) sands and gravels; Pod I a s i e (Giinz) G 1 a cia t ion: 2a - lower till horizon, 2b - fluvioglaeiaI gravels, 2e - upper till horizon; era c 0 v i an (Mindel) G I a cia t ion, older glacistadial: 3a - fine-grained sands and proglacial silts, 3b - fluvioglacial sands and gravels, 3c - till, 3d - proglacial fine-grained sands; interglacistadial: 3e - fluvial sands and gravels; younger
glacistadial: 3f
progiaeiai fine-grained sands, silts and clays, 3g - till 3h - fluvioglacial gravels and sands; 3i - proglacial sands and silts; G rea t (Holstein) In t erg 1 a c i aI: 4 - fluvial sands and gravels; Mid dIe - P 0 lis h (Riss) G I a cia t ion, pre-maximum glacistadial: 5a - fluvioghicial sands, gravels and boulders, 5b - till, ~c - fluvioglacial sands and gravels; maximum glaeistadial (of Radomka, Warta, and Wkra): 5d - varved silts and clays and proglaeial fine-grained sands. 5e - fluvioglacial sands, gravels and boulders, 5f - till, 5g - fluvioglaeial
sands and gravels, 5h - varved clays and silts and proglacial sands; Mlawa Glacistadial: 5i - fluvioglacial sands, gravels and boulders, 5j - till, 5k - end-morainic sands and gravels, 51 - esker sands and gravels, 5m - fluvioglacial sands and gravels; E e m i a n In t erg I a e i a I:
fluvioglacial gravels and sands, 7c - fine-grained sands, silts and gravels of intralobal sedimentation, 7d - till or clayey sands, 7e - end6 - laeustrine clays, sands and peat; Ba 1 tic (Wiirm) G I a e i at ion: 7a - varved clays and silts and prog\aeial fine-grained sands, 7b morainic sands and gravels, 7f - kame sands, 7g - fluvioglacial sands and gravels; Ho 10 c en e: 8a - fluvial sands and muds, 8b - laeustrinepeat, clays, mad and gyttjas
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mi(!zszose; poza depresjami le.zy ona bezposrednio na trzeciorz~dowym podlozu,
tylko miejscami jest od niego oddzielona innymi osadami. Lokalne wkladki Zwirow
i otoczakow skal krystalicznych przemieszanych z osadami trzeciorz~dowego podloza (m. in. w Lewaldzie Wielkim i w Siemianowie) stanowi(! przypuszczalnie
residuum po tej glinie (fig. 4 i 6). Strop omawiahej gliny lezy na wysokosci 84122 m n.p.m. W strefach depresji oraz w rejonie cokolu lubawskiego (L. Marks,
1979) strop gliny lezy na r6znych wysokosciach. W depresji mlawsko-dzialdowskiej
strop gliny le.zy na podobnej wysokosci jak w obszarach s(!siednich i nie wykazuje
zaburzen mimo jej zwi~kszon~ mi(!zszosci w osiowej partii obnizenia. S(!dzie
mozna, Ze po raz ostatni depresja ta ulegala deformacjom w czasie drugiego glacis,adialu zlodowacenia krakowskiego. Podobny wiek zaburzen przyj~la Z. Michal(1967) dla p61nocnego Mazowsza.
G6rna glina zwalowa zlodowacenia krakowskiego ma bar~ szar(!, ciemnoszar(!
lub czarn(!; sporadycznie wyst~puj(! w niej przewarstwienia mulk6w. W czasie
recesji l(!dolodu zlodowacenia krakowskiego gHna ta zostala miejscami rozmyta
przez wody sandrowe, kt6re pozostawily osady piaszczysto-zwirowe stwierdzone
w Rybnie, Tuczkach i Plosnicy (fig. 6). Powyzej leZy kompleks osadow zastoiskowych: mulk6w warwowych i piask6w, przewaznie drobnoziarnistych, ktore tworz(!
ci(!gly, dobr:.re widoczny poziom w poludniowej i wschodniej cz~sci terenu.
W interglacjale wielkim w badanym obszar:.re rozwin~ly si~ niewielkie doliny
rzeczne, wypelniane nast~pnie kopalnymi obecnie osadami aluwialnymi. Cykle
rzeczne stwierdzono w tych osadach w obr~bie depresji Rybna, a wi~ ich dzisiejsze
polozenie nie musi bye pierwotnym (por. L. Marks, 1979). Przeprowadzone korelacje wskazuj(!, ze glowna doHna rzeczna biegla od Kalbomi przez Gralewo
i Koszelewy, po czym skr~cala ku N w kierunku Tuczek. Osadzone zostaly w niej
dwie serie utworow 0 drobniej(!cej ku stropowi frakcji materialu (tab. 1). Wyzsze polozenie SP(!gu i stropu serii rzecznych w Rapatach w stosunku do innych
miejscowosci sugeruje, ze sc! to osady bocznego doplywu rzeki glownej.
W swietle przeprowadzonej analizy wydaje si~ konieczne zweryfikowanie popularnego pogl(!du 0 przebiegu doliny pra-Wisly z rejonu Warszawy przez Mlaw~
i Ostr6~ do okolic Elbl(!ga w interglacjale przasnyskim (B. Riihle, 1965) lub w
interglacjale wielkim (S.z. Rozycki, 1972b). Na badanym obszarze nie ma serii
rzecznych, ktore mozna by bylo uznae za osady pra-Wisly z tych okres6w. Bye
moZe dolina pra-Wisly przebiegaJa w interglacjale wielkim nieco dalej ku W. Odpowiadaloby to pogl(!dowi M.D. Baranieckiej' (1974), ktora wyznacza przebieg
doliny interglacjalnej wzdlui: linn Raci(!z - Gradzanowo, a jej obecny spadek ku
kotlinie warszawskiej uwai:a za wtorny, spowodowany przez p6zniejsze ruchy
tektoniczne w obr~bie kotliny.
W mia~, rozwoju transgresji l(!dolodu zlodowacenia srodkowopolskiego powstawaly szlaki sandrowe z a~umulacj(! materialu Zwirowo-glazowego. L(!dolOd tego
zlodowacenia wkraczal na teren raczej wyrownany, polozony 90 -120 m n.p.m.,
jedy nie w strefie cokolu lubawskiego nieco podniesiony. Kolejne nasuni~cia l(!dolodu w tym zlodowaceniu pozostawily trzy poziomy glin zwalowych; najwi~ksz(!
mi(!zszose ma poziom srodkowy.
Sladem po najstarszym l(!dolodzie zlodowacenia srodkowppolskiego jest'
poziom gliny zwalowej szarej lub ciemnoszarej, miejscami piaszczystej. W Jankowicach w glinie tej wyst~puje kra osadow miocenskich (fig. 5). W czasie recesji
l(!dolodu, przed jego czolem deponowane byly sporadycznie cienkie fluwioglacjalne
utwory piaszczysto-zwirowe. W okresie poprzedzaj(!cym nast~pne nasuni~cie
l(!dolodu powierzchnia gliniast~ wysoczyzny polodowcowej ulegala denudacji,
czego swiadectwem S(! lokalne pokrywy zwirbwo-gliniaste 0 mi(!zszosci do 2 m.
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Tabela 1

"

Charaitterystyita osadow rzecznych z interglacjalu wielkiego na podstawie opisow prorili wiertniczych
Charakterystyka serii

KALBORNIA

RAPATY'
CYKL

Wysokosc stropu serii (m
n.p.m.)
Sekwencja osad6w

Wysokosc sPllgu serii (m
n.p.m.)
MillZSZOSC serii (m)

GRALEWO

KOSZELEWY

TUCZKI

MLODSZY

125,0
ps
z+ot

121,5
ps+dom.ot
p+z

119,6
ps
ps+dom.z
ot+ps
z+dom.p i ot

117,0
p+zd
zd+ot
zg+p+ot

117,0
8,0

112,5
9,0

108,6
11,0

104,0
14,0

t"'"

C\l

~
~

CYKL
Wysokosc stropu serii (m
n.p.m.)
Sekwencja osad6w

Wysokosc sp,!gu serii (m
n.p.m.)
MillZSZOSC serii (m)

105,0
pg+zw+z
zw+z

<101,0
>4,0

117,0
ps
z+p+ot

104,0
13,0

~

STARSZY

Cl>

108,0
p+z+ot
z+p+ot
ot+p+z

112,5
ps + dom.z
Zd+ot

97,7
10,3

< 103,5
>9,0

108,6
pd
ps+z+ot
z+dom.p i ot

104,0
ps
pg+z+ot

97,6
11,0
L......-_ _

~

______

93,0
11,0
- - - - . , ..

--.-~----.---

--

Objasnienia skr6t6w: p - piasek, zw - zwirek, z - zwir, ot - otoczaki, d - drobnoziarnisty, s - srednioziarnisty, g - gruboziarnisty, dom. domieszka
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Druga transgresja l~dolodu w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego spowodowala pocz~tkowo akumulac~ w zbiornikach zastoiskowych piaskow srednioziarnistych i drobnoziarnistych oraz pylastych, a takZe How i mulkow warwowych.
Nieco pozniej, juZ w bezposrednim s~siedztwie czola l~dolodu deponowane byly
w wyci~tych lozyskach piaski i zwiry fluwioglacjalne.
L~dolod wkroczyl na obszar stosunkowo wyrownany, lez~cy na wysokosci
100 -130 m n.p.m. i wznosz~cy si~ w kierunku cokolu lubawskiego do wysokosci
ponad 180 m n.p.m., natomiast w poludniowo-wschodni~ cz~sci terenu do wysokosci 150-160 m n.p.m.
W czasie deglacjacji utworzyl si~ gruby poklad gliny zwalowej szar~ lub br~zo
wej. Miejscami glina zawiera domieszk~ frakcji piaszczyst~ oraz przewarstwienia
piasku gliniastego lub gliniastych osadow piaszczysto-zwirowych. Na poludnie
od Koszelew glina zwalowa tego wieku wyst~puje lokalnie na powierzchni terenu
(fig. 6), co jest spowodowane przez p6zriiejs~ eroz~ woo sandrowych, m. in. w
okresie zlodowacenia baltyckiego.
W czasie omawianego nasuni~cia l~dolodu nast~pily zaburzenia glacitektoniczne osadow pliocenskich w Biernatach (fig. 6), gdzie na kontakcie gliny zwalowej
i How pstrych wyst~puje poltorametrowa seria przemieszanego ilu pliocenskiego
i glazow. Nie mozna jednak wykluczyc, Ze istniej~ce tu deformacje powstaly juZ
wczesniej, w czasie recesji l~dolodu glacistadialu przedmaksymalnego, w okresie
zlodowacenia srodkowopolskiego.
W czasie recesji l~dolodu drugiego nasuni~cia rozwin~la si~ na jego przedpolu
sie6 odplywu fluwioglacjalnego, a takZe powstaly niewie1kie zastoiska (Grodki,
Mosznica - Jankowice, Grunwald - Str~bark, polnocne obrzeZe garbu lubawskiego)
z grubymi seriami piaskow drobnoziarnistych, How i mulkow warwowych, miejscami takZe z cienkimi przewarstwieniami piaszczysto-zwirowymi (Grunwald).
W okresie wyraznego odst~pienia l~dolodu powierzchnia gliniast~ wysoczyzny
ulegala miejscami denudacji, ktor~ efektem jest lokalnie wyst~puj~ca cienka pokrywa gliniastych piaskow ze zwirami. W Wierzbicy stwierdzono przypuszczalne
osady rzeczne jednego cyklu 0 parometrowej mi~zszosci. W tym samym czasie
w J anuszkowie tworzyla si~ na serii piaskow srednioziarnistych Geziornych ?),
o mi~zszosci 2,7 m, polmetrovva warstwa torfu (niestety dot~d nie zbadanego),
przykryta 0,6 m seri~ piaskow drobnoziarnistych.
W czasie kolejn~ transgresji l~dolodu zlodowacenia srodkowopolskiego teren
zostal poci~ty szlakami sandrowymi, a w utworzonych lozyskach deponowane byly
serie piaszczysto-zwirowo-glazowe 0 parometrow~ mi~zszosci. Szlaki sandrowe
biegly od okolic St~barka oraz Dylevva ku S, l~czyly si~ w Ruszkowie, po czym
kierowaly ku SSW - do Koszelew, gdzie dol~czal do nich sandr z zachodni~
strony garbu lubawskiego. L~dolod tego nasuni~cia wkroczyl na powierzchni~
lez~~ na N na wysokosci 110 -140 m n.p.m. i podnosz~~ si~ ku S do ponad 220 m
n.p.m. w garbie lubawskim, do okolo 200 m n.p.m. w Lewaldzie Wielkim i 170180 m n.p.m. w St~barku. Dalej ku S powierzchnia terenu obnizala si~ do 145160 m n.p.m.
Glina zwalowa zdeponowana w trakcie zaniku tego l~dolodu ma barw~ szar~,
miejscami br~zow~ lub zolt~. Niejednokrotnie zawiera SpOTIl domieszk~ materialu
piaszczystego. Wyst~puj~ w ni~ takZe przewarstwienia piasku gliniastego ze zwirem.
Formy rzezby zwi~zane z tym poziomem gliny zwalowej wyst~puj~ juZ na powierzcbni w poludniow~ cz~sci zbadanego obszaru (fig. 7). Po zlodowaceniu srodkowopolskim opracowany teren byl w duz~ mierze wysoczyzn~ polodowcow~ ze slabo
zaznaczonym, recesyjnym ci~giem czolowomorenowym pomi~dzy Mysl~tami,
Tur~ Wielk~ i Uzdowem. Na SE od Uzdowa powstalo skupisko kemow. W rejonie Komornikow utworzyly s~ dwa ozy zbudowane z kilkudziesi~ciometrowej
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Fig. 7. Mapa geomorfologiczna obszaru mi~dzy Ostrod~ a Dzialdowem
Geomorphologic map of Dzialdowo - Ostroda area
Z I 0 d 0 w ace n i e S rod k 0 w 0 p 0 I ski e: 1 wysoczyzna polodowcowa plaska, 2 - moreny czolowe,
3 - strefa przeplywu sandrowego; z I 0 d 0 w ace n i e s rod k 0 w 0 p 0 I ski e i b a I t y c k i e: 4 - ozy,
5 - kemy i tarasy kemowe, 6 - zagl\1bienia bezodplywowe; z 10 d 0 w a,c e n i e b a I t y c k i e: 7 - wysoczyzna
polodowcowa falista, 8
wyniesienia w obr\1bie wysoczyzny polodowcowej falist~ (garby lubawski j lewaldzki1
9 - rynny polodowcowe, 10 - moreny czolowe, 11 - poziomy sandrowe; h 0 10 c en: 12
doliny rzeczne, 13 jeziora i rzeki; 14 - liniaprzekroju geologicznego (por. fig. 1)
Mid die - Po lis h (Riss) G I a cia t ion: 1 - flat morainic plateau, 2 - end moraines, 3 - zone of flUVlOglacial outwash; Mid dIe - P 0 lis h (Riss) and B a I tic (Wiirm) G I a ( ; a t ion s: 4 - eskers, 5 - kames
and kame terraces, 6 - drainage-less depressions; B a I tic (Wiirm) G I a c i (1 t ion: 7 - rolling morainic plateau, 8 - elevations of rolling morainic plateau (Lewald and Lubawa elevak,ns), 9 - subglacial channels, 10
end moraines, 11 - fluvioglacial levels; Ho I 0 c e n e: 12- river valleys, 1':' - lakes and rivers; 14 - geologic
section (cf. Fig. 1)
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. serii piaszczysto-zwirowej i wznosz~ce si~ kilkanascie metrow ponad powierzchni~
otaczaj~cego terelUl. Miejscami na wysoczyznie polodowcowej zaznaczaly si~ slady
przeplywu fluwioglacjalnego ze schylku zlodowacenia srodkowopolskiego.
W rejonie Filic (fig. 1) przeprowadzono szczegoloWcl anal~ budowy geoIogicznej strefy kraw~dzi wysoczyzny polodowcow~ w oparciu 0 dokumentacj~
surowc0Wcl (H. Liwska, G. Strzelczyk, 1972). Powierzchnia opracowanego fragmentu wysoczyzny le.zy na wysokosci 190-198 m n.p.m. i opada kilkunastometroWc! kraw~dz~ ku SW do powierzchni poziomu sandrowego (fig. 8A). Na N odslania si~ na powierzchni terenu glina zwalowa br~zowa rub· br~zowo-szara (fig.
8C). Podluzne obnizenia w glinie wypelnione piaskami ze zwirami i piaskami
pylastymi (fig. 8B, q mOgi:! bye sladem przeplywow inglacjalnych i supraglacjalnych w obr~bie rozpadaj~c~ si~ pokrywy lodow~ (por. G.S. Boulton, 1972). Przykrywaj~ce je cienkie platy gliniaste (fig. 8C), tworz~ce nieznaczne wzniesienia,
i
mOgi:! pochodzie ze splywow z kraw~dzi lodowych ograniczaj~cych dawne lozysko
przeplywowe (flow-till, por. G.S. Boulton, 1971, 1972). Znajomosc budowy geoIogicznej pozwala stwierdzie istnienie kopalnego zbocza gliniastego s~siaduj~cego.:
z kilkunastometrow~ seri~ osadow piaszczysto-zwirowych tworz~cych poziom ~
sandrowy powstaly u schylku zlodowacenia srodkowopolskiego. We wspokzesnej
rzezbie fego fragmentu wysoczyzny kontakt utworow sandrowych i gliny zwalowej
prawie si~ nie zaznacza.
Nieco zastanowienia wyma!?fl zagadnienie wiekowego zaklasyfikowania poszczegolnych poziomow glin zwalowych zlodowacenia srodkowopoIskiego. Ponom najwyzszy mozna dobrze skorelowae z najwyzszym poziomem gliny zwalowej w Mlawie, a wi~ przez ana19gi~ (Z. Michalska, 1961a, b, 1967) mozna go
uznae za -odpowiednik glacistadiaru Mla wy. Poziom drug~ 0 najwi~kszej ini~zszosci
i oddzielony na zbadanym terenie osadami niewielkiej doliny rzecznej (Wierzbica)
od poziomu najnizszego, proponuj~ skorelowae z trzema nie rozdzielonymi w tym
rejonie Polski starszymi glacistadialami zlodowacenia srodkowopolskiego (Radomki, Warty i Wkry). Mni~ wi~c~ dwukrotnie wi~ksza mi~zszosc drugiego
poziomu gliny zwalowej niZ poziomu pierwszego b~dZ trzeciego sugeruje takie
wlasnie jego zaklasyfikowanie. Jest to zresz~ zgodne z obserwacjami M.D. Baranieckiej (1974), ktora nie stwierdzila w rejonie doliny dolnej Wkty rozdzielnosci
pomi~dzy glinami zwalowymi glacistadialu Radomki i Warty. W ten sposob najniZszy poziom gliny zwalow~ zlodowacenia srodkowopolskiego mozna uznae
za odpowiednik glacistadialu przedmaksymalnego, bye m07£ tego samego nasuni~cia, ktore wyroznila K. Straszewska (1968) w rejonie Doliny Dolnego Bugu jako
glacistadial przedmaksymalny G HI-I, oddzielony od glacistadiam Radomki
(G HImax) interglacistadialem Witaszyna G III-l/max. Na poludniowym Pod..
Iasiu odpowiednikiem glacistadialu przedmaksymalnego m07£ bye stadial Krzny,
oddzielony od stadialu maksymalnego interstadialem lukowskim (por. E. Riihle,
1969).
W okresie interglacjalu eemskiego zbadany teren lezal na zapleczu moren czolowych glacistadialu Mlawy, rozci~gaj~cych si~ pomi~dzy Zurominem a Mlaw~
(S. Rutowski, 1961; S.Z. Rozycki, 1972a). Moreny te wznosily si~ zuacznie nad
otoczeniem, stanowi~c wyrazny dzial wodny. W interglacjale eemskim erozja
rzeczna nie odegrala na badanym terenie istotnej roli, natomiast ki-ajobraz mial
charakter pojezierza (por. S.z. Rozycki, 1972b, Z. Micha1ska, 1975). W obnizeniach tworzyly si~ osady jeziorne (torfy, gytie i lupki ze szcz~tkami roslinnymi),
dobrze poznane w okolicach Nidzicy oraz w Nowym Miescie Lubawskim. Ich wiek
zostal okreslony na podstawie analizy palinologicznej (K. Bitner, 1956; K. Szczepanek, 1962), a wiek osadow z rejonu Nidzicy rownie.z w oparciu 0 analiz~ okrzemkow~ (Z. Michalska, B. Marciniak, 1974; B. Marciniak, W.W. Kowalsk~ 1978).
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Fig. 8. Budowa geologiczna strefy kraw~dziowej wysoczyzny polodowcowej w Filicach
Geological structure of morainic plateau edge zone close to HIice
A - szkic morfologiczny wsp6lczesnej strefY kraw~dziowej; B - uksztaltowanie kopalntli powierzchni gUny zwalowej,
z zaznaczonymi liniami przekroj6w geologicznych (izohipsy co 2 m); C - przekroje geologiczne przez stref~ kraw~dzio
w'!; zlodowacenie $rodkowopolskie: 1 - glina, zwalowa, 2 - piaski i piaski ze twirami, fluwioglacjalne, 3'- glina
zwalowa i piaski gliniaste splywowe; zlodowacenie baltyckie: 4 - piaski i piaski ze twirem, sandrowe
A
morphologic sketch of present edge zone; B - topography of a palaeosurface of till, with marked geological
sections (contour lines every 2 m); C - geological sections in the edge zone; Middle-Polish (Riss) Glaciation:
1 - till, 2 - fluvioglacial sands and sands with gravels, 3
flow-till and flow clayey sands; Baltic (Wiirm) Glaciation: 4 - fluvioglacial sands and sands with gravels

Prawdopodobnie podobnego wieku jest dwumetrowa warstwa torfu piaszczystego
pod glin'! zwaloW'! we Frygnowie oraz 0,5 m seria torfu lez'!cego
na 9 m warstwie ilu i przykryta przez 1,5 m kompleks piask6w w Elgnowie (fig. 6).
Niewykluczone, Ze niekt6re zagl~bienia bezodplywowe, slabo dzis widoczne w
obszarze nie przykrytym przez 1,!do16d zlodowacenia baltyckiego (szczeg61nie
zagl~bienia na SE od Uzdowa), zostaly przynajmniej cz~sciowo wypelnione osadami
w okresie interglacjalu eemskiego. Wyjasnienie wieku osad6w wypelniaj,!cych te
obnizenia wymaga jednak dalszych badan.
wyst~puj,!cego

Czwartorz~d

w SW

cz~sci

Pojezierza Mazurskiego
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Problematyka zwil:!zana ze zlodowaceniem baltyckim i holocenem zostala
omowiona szczegolowo w innej publikacji (L. Marks, praca w druku). Ll:!dolod
zlodowacenia baltyckiego dotad do linn h:!czl:!cej Lidzbark Welski, Mall:! Turz~,
Rapaty, Ruszkowo, Kownatki, Szkotowo i Rl:!czki. Stwierdzono generallll:! niezgodnosc usytuowania 0 becnych wynioslosci podloZa podczwartorz~dowego i zasi~gu zlodowacenia baltyckiego, z wyjl:!tkiem rejonu Kownatek (fig. 3). Tym samym trudno jest uznat, :le istniejl:! scislejsze zaleznosci pomi~dzy wspolczesnl:!
rzezbl:! t~ cz~sci Pojezierza Mazurskiego i zasi~giem ll:!dolodu zlodowacenia baltyckiego ajego podczwartorz~dowym podlozem (co sugerowal S. Majdanowski, 1950).
W czasie deglacjacji powstaly cztery recesyjne cil:!gi marginalne (fig. 7) zwil:!zane
z jednym i tym samym poziomem gliny zwalow~' piaszczystej lub piaskow gliniastych 0 barwie brl:!zow~ lub szarobrl:!zowej i 0 sredniej mil:!zszosci od 2 do 8 m.
Poziom ten mozemy powil:!zaC z faZl:! leszczynsko-poznanskl:! zlodowacenia baltyckiego.
W poznym glacjale dominowaly poczl:!tkowo w zbadanym obszarze procesy
wytapiania zagrzebanych bryl martwego lodu, lecz prawdopodobnie juZ u schylku
najstarszego dryasu rozpocz~la si~ akumulacja jeziorna How, gytii, kredy i torfow.
W holocenie rozwin~ly si~ miejscami doliny rzeczne, przede wszystkim Szkotowki i Welu (fig. 7).
Instytut Geologii Podstawowej
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Zwirki i Wigury 93
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Streszczenie
JleweK MAPKC

OCHOBAHME H CTPATHrpA~Mft ~ETBEPTM~HbIX OTflO)KEHM IiI
B 1-03 ~ACTM MA3YPCKOrO 03!PHOrO KPAft

IIIccneAOBClHIIIR npoBoAlllnHCb Ha IOrO-3anClAe Ma3Y.PCKOro 03epHoro KpM B 6acceHHe sepxosHH
BKpbl M ApSeHLlbl (<t>Hr.

1).

BBItIAY Manoro yltlcm rny60KHx CKSCl)l(HH S03MO)l(Ha TonbKO npH6nH3111TenbHM IIIHTepnpeTClLlH$I
<t>OPMHpOSClHItIR CKanbHoro OCHOSaHIIIJI, 06pa30BaHHOro Meprenl'lMItI MaaCTpIIIXTa III neCyaHIIIKaMItI HIII)I(HerO

2). OCHOSaHltle npeAcTasnRer C060H nOBepxHocTb, HaKnoHeHHYIO s SOCTOYHOM Ha~neBaLlHRMH s paHoHe )KYPOMHHa M OCTPYAbl M AenpeCCHeH B IIInaBe.

naneOLleHa (<t>ltIr.
npasneHHH, C

HaMHoro 60nee AeTanbHy.IO KapT)( YAanOCb COCTaBIIITb no OCHOBClHllltO yeTBepTIIIYHblX OTnO>lteHHM
(<t>lIIr.

3). 06paLLlae-r Ha ce6$1 BHIIIMaHHe P'ID. rny60KMx AenpeCCHH, TRHYLLlHXOI B HanpasneHHH C ceBepo-

-3Clna,l\a Ha tOrO-sOCTOK. no 06elllM CTopOHaM nlllx AenpeCCIIIH penbe<f> OCHosaHIIIR seCbMa pa3nHyeH.
Ha tOrO-3anaAe TaK)I(e MMelOTOI rny60KHe Sna,l\HHbl, a KpoMe HIIIX, HenocpeAcTseHHo nOA yeTSepTIIIYHblMIII ocaAKaMIII 3aneralOT nnHOLleHOSble necTpble rnMHbl. Hacesepo-socToKe snaAIIIHbl He60nbwllle,
MenKllle, a Ha BC eM ~TOH TeppMTopHH rnaSHblM 06pa3OM 3aneraer <t>opMaLlIIIR 6yporo yrnR. 3TO npolll3SOAIIIT BneYaTneHHe ,,3aTonneHIIIR" s necTpblx neCyaHMKaX cTapwero no s03pacT)( penbe<t>a. COCTaBneHHoro CTaPWIIIMIII TpeTIIIYHblMH OTnO)l(eHHRMIII. CospeMeHHoe cTpoeHHe penbe<i>a nOAyeTSepTIIIYHOM
nosepxHocTH .IlSnReTCR pe3ynbTOTOi'1 AeHyAoLlHM, 0 YeM rosopllT. M30nMpoBoHHble APyr OT APyra nllTHO neCTpblX rmtH HO cesepe POHOHa. OnMrOLleHOBble OTnO)l(eHMII BMAHbl B penbecl»e nOA"leTSepTM"lHOH nosepXHOCTM TonbKO Ha AHe AenpeCCIIIH.
BSMAY Toro, "lTO Ha AaHHoH nnoLLla..cf1 He 6blnlll 1113yyeHbl Me)l(J1eAHHKOSble OTnO)l(eHMII, CTPaTIII<t>IIIKaLlMR ~Toro pClHOHa SblnonHeHa no aHanorMH C npMneralOLLlHMM nnOLLla,l\$IMM, s nepsytO OyepeAb C
paHOHOM MnaBbl.

Ha paCCMaTpHsaeMoH TeppMTopHM MOLLlHOCTb YeTSepTM"lHbIX ocaAKOB Kone6neTCR 06blYHO s
70-100 M, a BO BnaAMH3X AOCTHraer MHor,l\a 250 M. B cyMMe BblAeneHO soceMb ropM30HTOB

rpaHHLlax

sanYHHblx rnMH: no ABa -- nOAnRCCKoro H KpaKoscKoro oneAeHeHHH, TpH -- cpep,HenonbcKoro oneA&HeHHR III OAIIIH -- 6anTIIIHcKoro oneAeHeHIIIR (<t>Mr.

4-6).

TpH CTaPWMX cepllllll sanYHHblX rnlllH 3aneratOT

TonbKO so snaAMHax OCHosaHHR, a OCTanbHble 06pa3ylOT Ha 60nbWOM nnOLLlaAH 60nee MeHee yeTKHe
roplll30HTbl.
YCTaHosneHO HanlllYHe peAKHX III s OCHOBHOM He60nbwHX peK, 06ycnosneHHoe,

BepORTHO, TeM,

YTO ~Ta TepplllToplllR B nneHCTOLleHe pacnonaranacb s 30He SOAOpa3Aena. JlyYwe pa3slllTM ABYLlHKnHyeCKM peYHaR cepHR Ha 3anaAe :noro paHOHa OTHOCIIITOI K semlKOMY Me)l(neAHIIIKOBbtO (Ta6. 1), a MOHOLlIIIKnlllyeCKaR B paHoHe Pbl6Ha -- K KpaKoscKoMY IIIHTeprnRLlIIICTa,l\Hany (<t>Hr. 6).
TpeTIIIM, CClMblM BepxHIIIM ropH30HT BClnYHHoM rnlllHbl cpeAHenonbcKoro oneAeHelUiR OTHOCHTOI
K rnRLllllcTaAHany MnaBbl.

OH 06pa3ye-r 06wHpHble nom nocneneAHHKOBblX B03BblweHHOCTeM Ha
7). Ha B03BblWeHHOCTH OTMe"leHO 3aneraHHe Y<lCTHYHO COXP<lHHB-

Ha tOre H tOro-BOCTOKe paMOHa (<t>Hr.

WHXCR 3aHApoBblX rop\ll30HTOB (<t>Hr. 8) \11 AeHYAlllpoBaHHblx xonMOB KOHeYHblX MopeH III ~cnepoB.
fOPH30HT BanYHHoM rnHHbl 6anTH~icKoro oneAeHeHHR 3aneraer TonbKO Ha ceBepe III 3<lna,l\e P<lMOHa.

So MHorHX MeCTax, oc06eHHO Ha IOro-3anaAe paCCMaTp\llBaeMOM TeppHTopIIIIII,
3aHApOBOH ~p03\11eM.

~Ta rn\llHa 6blJ1a CHeceHa

Leszek Marks
Leszek MARKS
SUBSTRATUM AND STRATIGRAPHY OF QUATERNARY DEPOSITS
IN SOUTH-WESTERN MAZURY LAKELAND
Summary
The studies have been carried through in the south-western part of the Mazury Lakeland situated
in the upper Wkra and Drwt:Ca river drainage basins (Fig. 1).
A small number of deep boreholes enabled an approximative only interpretation of topography
of the bedrock composed of Maestrichtian marls and Lower Palaeocene sandstones (Fig. 2). The
bedrock is distinctly inclined eastwards, with considerable elevations close to Zuromin and Ostroda
and with a depression in Hawa.
Map of Quaternary substratum could be prepared with a greater accuracy (Fig. 3). One can
easily find a set of deep depressions running from north-west to south-east. At both sides of these
depressions substratum topography is quite different. To the south-west there are also deep depressions and aside them, just under the Quaternary deposits, there are Pliocene variegated clays.
To the north-east, depressions are generally small and shallow but the whole area is formed mainly
of brown coal formation. It makes an impression of "flooding" the previous topography of earlier
Tertiary deposits by variegated clays. The present relief of Quaternary substratum is after all an
effect of denudation as it is suggested by isolated patches of variegated clays in the northern area.
Oligocene deposits occur in the Quaternary substratum mainly in depression bottoms.
No examined interglacial sediments in the studied area made stratigraphy to be grounded on references to the surroundings, first of all to the Mlawa area.
In the described region the Quaternary deposits are usually 70 -lOOm thick and in the substratum depressions .- even over 250 m. Generally, eight till horizons can be distinguished: two
each of Cracovian (Mindel) and Podlasie (Gunz) glaciations, three of Middle-Polish (Ris,s) Glaciation and one - of Baltic (Wurm) Glaciation (Figs. 4 - 6). Three lowermost till horizons occur in
substratum depressions only, the rest form already more or less continuous beds in a larger area.
Some deposits of small rivers were also found; lack of larger rivers is caused by localization of the
area in a watershed zone for most of Pleistocene. A more distinct, two-cyclic alluvial series in the
western part of the area, was connected with Great (Holstein) Interglacial (Tab. 1); one-cyclic one
close to Rybno - with an interglacistadial of Cracovian (Mindel) Glaciation (Fig. 6).
The third, uppermost till horizon of Middle-Polish (Riss) Glaciation was referred to Mlawa Glacistadia!. It forms vast morainic plateau in southern and south-eastern parts of the area (Fig. 7). On
the plateau, there are fragments of fluvioglacial levels (fig. 8) and denuded end moraines, kames and
eskers.
Till horizon of Baltic (Wurm) Glaciation can be found only in the northern and western part of
the area. Locally but especially in the south-western part on the area, this till series was removed
by fluvioglacial erosion.
Translated by the Author

