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Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań
w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
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Wprowadzenie

Aktualnie prowadzone badania czwartorzędowe-
go zlodowacenia Karkonoszy są jednym z proble-
mów rozwiązywanych w ramach projektu GACR
(205/06/0587): „Glaciální, periglaciální a paleoeko-
logické doklady vývoje krajiny Krkonoš”. Celem tego
projektu jest zebranie nowych danych o rozwoju ob-
szaru Karkonoszy w czwartorzędzie, głównie na pod-
stawie szczegółowych badań sedymentów jeziornych
oraz glacjalnych i peryglacjalnych form rzeźby. Wy-
miernym wynikiem projektu będzie opracowanie
chronostratygrafii czwartorzędowego zlodowacenia
Karkonoszy, która stanowić będzie podstawę porów-
nawczych badań na obszarze hercyńskiego średnio-
górza Europy. W 2007 r. prace terenowe prowadzo-
ne były we Wschodnich Karkonoszach w dolinie
Łomnicy i Łomniczki koło Karpacza (ryc. 1).

Metodyka i przebieg prac

Projekt badań obejmuje cały obszar Karkonoszy,
zarówno po południowej, jak i po północnej stronie
gór. W sezonach letnich 2006 i 2007 w dolinach Bia-
łej Łaby (Bílé Labe), Zielonego Potoku (Zeleny po-
tok), Wilczego Potoku (Vlèí potok) i Jeleniego (Jele-
ní) Potoku pobrane zostały próby osadów z miejsc, w
których we wcześniejszej literaturze opisywano mo-
reny znaczące maksymalny zasięg lodowców gór-
skich (Partsch 1894, Šebesta, Treml 1976). Z prób
tych wyreparowano ziarno kwarcowe, które poddano
analizie metodą mikroskopii elektronowej. Celem

badań było określenie środowiska depozycyjnego
osadów budujących formy akumulacyjne, a pośred-
nio potwierdzenie lub też negację ich glacjalnej ge-
nezy.

W kolejnym etapie prac terenowych na zachowa-
nych formach morenowych w Obøím dole, w dolinie
Łomniczki i Łomnicy, badany był stopień zwietrzenia
bloków morenowych (pomiary młotkiem Schmidta),
a także pobrane zostały próbki materiału skalnego
do datowania metodą izotopu kosmogenicznego
Be10. Najwięcej próbek do tego datowania pozyskano
w dolinie Łomnicy (ryc. 1), która spośród innych do-
lin karkonoskich posiada najlepiej zachowane formy
rzeźby glacjalnej – egzaracyjnej i akumulacyjnej
(morenowej). Dolina Łomnicy stanowi w związku
z tym jeden z najważniejszych obszarów dla korelacji
faz rozwoju plejstoceńskich lodowców po północnej i
południowej stronie pasma Karkonoszy. Ze względu
na dobrze zachowane ciągi moren recesyjnych, obec-
ność obniżeń śródmorenowych i zagłębień bezod-
pływowych prace skoncentrowano w górnej części
doliny, poniżej zamknięcia karu Małego Stawu.
Szczególną uwagę zwrócono na strefę położoną w re-
jonie Domku Myśliwskiego, w której obrębie już w
latach 80. XX w. natrafiono na ślady dawnego jeziora
polodowcowego (Chmal, Traczyk 1989).

Podpowierzchniowa rzeźba dna doliny oraz
położenie podłoża skalnego określone zostało za po-
mocą metody georadarowej (GPR) z wykorzysta-
niem anteny o częstotliwości sygnału wynoszącej 50
MHz. Pionowa stratyfikacja sedymentów wypełnia-
jących dolinę Łomnicy, na odcinku pomiędzy more-
nami położonymi przy Małym Stawie a morenami
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leżącymi u wylotu karu, była określana georadarem
wyposażonym w antenę 500 MHz, a ich miąższość
tzw. sondami lawinowymi. Pozwoliło to na wyznacze-
nie przybliżonych granic niecki dawnego jeziora oraz
stref jego największych głębokości.

W najgłębszej partii tej niecki sedymentacyjnej,
ok. 150 m na południe od Domku Myśliwskiego
(1135 m n.p.m.), odwiercony został profil osadów o
miąższości 850 cm. Z pozyskanego rdzenia pobiera-
ne były co 5 cm próbki materiału do analizy pali-
nologicznej, zawartości węgla organicznego i nie-
organicznego, składu granulometrycznego oraz
podatności magnetycznej. Część materiału z próbek
zawierających znaczną ilość substancji organicznej,
z głębokości od 0 do 300 cm, przeznaczono również
do badania izotopów tlenu. Ponadto z siedmiu po-
ziomów organicznych pobrano dodatkowo próbki do
datowań radiowęglowych.

Wstępne rezultaty badań

Z przeprowadzonych do tej pory prac uzyskano
informacje dotyczące stopnia zwietrzenia materiału

morenowego, morfologii podpowierzchniowej strefy
akumulacyjnej w obrębie dna karu Małego Stawu
oraz stratyfikacji i charakteru sedymentów na stano-
wisku Domek Myśliwski. Oznaczenia wiekowe (ter-
moluminescencyjne i Be10) są w trakcie realizacji.

Wartości odporności (odboju młotkiem Schmid-
ta) powierzchni bloków morenowych w dolinie
Łomnicy zawierały się w przedziale od 36,0 do 44,1, a
na stanowisku w dolinie Łomniczki wyniosły 35,9. Z
pomiarów tych wynika, że stopień zwietrzenia bloków
morenowych w odpowiadających sobie strefach mo-
renowych po północnej stronie (dolina Łomnicy i
Łomniczki) i południowej stronie gór (dolina Upy)
jest porównywalny. Wyższe odporności wykazują blo-
ki morenowe zalegające na dnie karu Małego Stawu w
górnej części doliny Łomnicy (40,2–42,4). Niższymi
wartościami cechowały się natomiast bloki morenowe
w dolnej części doliny Łomnicy przy jej połączeniu
z doliną Złotego Potoku (36,0–37,2). Podobne zale-
żności pomiędzy położeniem wysokościowym i mor-
fologicznym form a ich stopniem zwietrzenia stwier-
dzono również w Obøím dole – karze polodowcowym
wykształconym w zamknięciu doliny Upy. Wykazane
na podstawie badań odboju zróżnicowanie stopnia
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Ryc. 1. Fizjografia Karkonoszy z obiektami cytowanymi w tekście
1 – kary lodowcowe, 2 – jeziora i rzeki, 3 – ważniejsze kulminacje, 4 – poziomice co 200 m, 5 – granica państwowa



zwietrzenia materiału blokowego w dolinie Łomnicy i
Upy odpowiada zapewne dwóm różnowiekowym se-
riom utworów glacjalnych, które powstały w czasie
młodszego i starszego zlodowacenia Karkonoszy
(Traczyk 1989, Chmal, Traczyk 1999).

Profilowanie georadarowe pozwoliło na wyzna-
czenie stref maksymalnych miąższości sedymentów
wypełniających dawne jezioro polodowcowe. Naj-
większa miąższość sedymentów została stwierdzona
w północnej i północno-wschodniej części dna doliny
między Domkiem Myśliwskim a leżącym od niego na
południe pierwszym wyraźnym zakolem Łomnicy.
Sondowanie to wykazało także obecność wyraźnej
podpowierzchniowej elewacji, która dzieli nieckę
dawnego jeziora na dwie mniejsze części. Elewacja ta
powstała prawdopodobnie na skutek dostawy do je-
ziora piaszczysto-gruzowego materiału przez spływy
gruzowo-błotne (mury) rozwijające się na zachod-
nim zboczu karu Małego Stawu.

Głównym celem prac terenowych w 2007 r. było
pozyskanie rdzeni osadów wypełniających dno doli-
ny Łomnicy dla wykonania analiz laboratoryjnych
właściwości fizyko-chemicznych sedymentów oraz
datowania radiowęglowego i termoluminescencyjne-
go. Po wstępnym rozpoznaniu geofizycznym (sondo-
wania ręczne i GPR) wybrano strefę z maksymalną
miąższością osadów i wykonano w jej obrębie wierce-
nia, uzyskując trzy rdzenie o długości około 800 cm.

Górne partie uzyskanych rdzeni do głębokości
153 cm zbudowane były z sedymentów organicznych

z pojedynczymi, 1–2 cm miąższości, przewarstwienia-
mi różnofrakcyjnego piasku z domieszką drobnych
żwirów. Wraz z głębokością w materiale rdzeni stop-
niowo wzrastał udział materiału mineralnego w posta-
ci wkładek piaszczystych i drobnożwirowych. Pod
grubą warstwą piasku (300–540 cm) występowały
drobnoziarniste sedymenty z przewagą frakcji pylastej
i ilastej przechodzące do głębokości 683 cm w sinej
barwy utwory piaszczyste. W przedziale głębokościo-
wym 590–672 cm w mułkach bogatych w okrzemki ob-
serwowano liczne czerwonobrązowe korzonki roślin
zielnych. Wg badań Jankovskiej (2007), w tych czę-
ściach profili dominowały okrzemki okrągłego
kształtu z grupy Diatomae, które w większości przy-
padków są wskaźnikiem środowiska wodnego. W
głębszych partiach rdzeni występowały pojedyncze
przewarstwienia organiczne. Wiek materiału orga-
nicznego pobranego z takiego przewarstwienia
z głębokości 703 cm (9914±100 lat) świadczy o tym, że
środowisko sedymentacji jeziornej w pobliżu Domku
Myśliwskiego rozwinęło się już w najstarszym okresie
holocenu. Przeprowadzone w 2007 r. badania po-
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Ryc. 3. Lokalizacja wierceń i sondowań georadarowych w
dolinie Łomnicy w strefie kopalnego jeziora polodowco-
wego koło Domku Myśliwskiego

1 – zarys niecki jeziornej (na podstawie sondowań ręcznych i
georadarowych), 2 – wiercenia ręczne (1 – Chmal, Traczyk
1998, 2–3 – wiercenia wykonane w 2007 r.), 3 – linie profili
georadarowych

Ryc. 2. Obszar badań w dolinie Łomniczki i Łomnicy w
okolicy Karpacza we wschodnich Karkonoszach

1 – wierzchowina Karkonoszy, 2 – krawędzie karów polodow-
cowych i nisz niwalnych, 3 – strefy akumulacji morenowej, 4 –
stanowiska badań stopnia zwietrzenia bloków morenowych
metodą młotka Schmidta oraz poboru prób do datowań Be10,
5 – lokalizacja wierceń w dolinie Łomnicy koło Domku My-
śliwskiego



twierdziły zatem wcześniejszą hipotezę Chmala i Tra-
czyka (1998) o istnieniu w tej części doliny Łomnicy
kopalnego jeziora polodowcowego.

Podsumowanie

Porównanie cech sedymentologicznych i fizycz-
nych (granulometria, popielność) profili z Domku
Myśliwskiego z wynikami podobnych badań prowa-
dzonych w dnie karu polodowcowego (Labský dùl) w
dolinie Łaby (Engel i in. 2007) wskazuje, że na obu
stanowiskach w końcowej fazie zlodowacenia w de-
presjach śródmorenowych powstały jeziora polo-
dowcowe.

Do akumulacji sedymentów zawierających ma-
kroszczątki roślinne doszło w tych jeziorach we wcze-
snym holocenie. Główna faza akumulacji materiału
organogenicznego rozpoczęła się jednak dopiero w
drugiej połowie holocenu.

Zebrane informacje wskazują, że zasadnicze fazy
rozwoju środowiska przyrodniczego w okresie ostat-
nich 10 tysięcy lat przebiegały w północnej i
południowej części Karkonoszy synchronicznie. Z
przeprowadzonych badań wynika również, że lodow-
ce karkonoskie, niezależnie od ekspozycji karów, za-
częły się wytapiać już w schyłkowym okresie plejsto-
cenu. Przypuszczalnie około 10–9,5 tysiąca lat temu
kary lodowcowe w znacznej części były już wolne od
lodu lodowcowego.
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