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Wprowadzenie

Wciąż żywo dyskutowanym problemem w geo-
morfologii glacjalnej jest geneza kemów. Dotyczy to
zwłaszcza tej ich grupy, która swym układem w stre-
fie marginalnej odzwierciedla zarys czoła mas lodo-
wych. Uznawane są one za wyznacznik okresowej
stabilizacji czoła lądolodu podczas deglacjacji fron-
talnej (Kasprzak 1988) lub też zgodnie z tradycjnym
poglądem, za wyznacznik deglacjacji arealnej (Ter-
piłowski 2008). Do tej dyskusyjnej grupy kemów na-
leżą kemy strefy marginalnej lobu Tocznej lądolodu
warciańskiego na Nizinie Podlaskiej (ryc. 1A), zali-
czane do form zaniku powierzchniowego mas lodo-
wych (Brzezina 2000, Dyjor, Brzezina 2000).

Sytuacja morfologiczno-geologiczna

Strefę marginalną lobu Tocznej lądolodu warciań-
skiego wyznacza subrównoleżnikowy ciąg moren
czołowych na linii Próchenki–Kolonia Korczów-
ka–Juniewicze (ryc. 1B). Wykształcone są one jako
wały o długości do 2,5 km i wysokości do 15 m. Budują
je osady glacifluwialne – w przewadze rytmit średnio-
skalowych, taflowych ławic żwirów masywnych i pia-
sków poziomo warstwowanych, nadbudowanych cien-
ką pokrywą redeponowanych osadów glacjalnych –
piaszczystych diamiktonów warstwowanych (Godlew-
ska, w druku). Są to więc moreny czołowe typu glaci-
fluwialnego (Ruszczyńska-Szenajch 1982), a ściślej
proksymalne stożki glacimarginalne, zdominowane
zalewami warstwowymi (Zieliński 1992).

Kemy występują na zapleczu moren czołowych, w
równoległym do nich ciągu na linii Szydłówka–Kor-
czówka Kolonia–Mszanna (ryc. 1B). Są to izolowane

pagórki, wały wznoszące się do 5 m ponad po-
wierzchnię wysoczyzny morenowej płaskiej. W ich
budowie dominują żwiry i piaski (Brzezina 2000, Dy-
jor, Brzezina 2000).

Analiza litofacjalna

Litologia. Litofacjalny obraz kemów rozpoznano
na przykładzie reprezentatywnej sukcesji w stanowi-
sku Korczówka Kolonia (ryc. 1B). Sukcesję tę tworzą
trzy kompleksy litofacjalne (od dołu): glacifluwialny
(gf), glacilimniczny (gl) i glacjalny (g) – ryc. 2.

Trzon kemu buduje kompleks gf, złożony z ze-
społu litofacji Gm,Sh (ryc. 2). Jest to rytmit taflo-
wych ławic żwirów masywnych (litofacja Gm) o
miąższości do 30 cm i piasków średnio- i gruboziarni-
stych poziomo warstwowanych (litofacja Sh) o
miąższości do 15 cm.

Powyżej kompleksu gf zalega kompleks gl (ryc. 2).
Buduje go zespół litofacji Sh,SFm. Są to naprze-
mianległe zestawy średniej skali (do 15 cm) piasków
drobnoziarnistych poziomo laminowanych (litofacja
Sh) oraz małej skali (do 5 cm) piasków mułowych o
strukturze masywnej (litofacja SFm).

Na osadach kompleksu gl zalega cienka (o miąż-
szości do 1 m) pokrywa osadów kompleksu g (ryc. 2).
Reprezentuje go litofacja SDs. Jest to piaszczysty dia-
mikton z pojedynczymi klastami, któremu strukturę
warstwową nadają cienkie (do 20 cm), nieciągłe ławi-
ce piasków o słabo zaznaczającym się warstwowaniu.

Cała sukcesja osadów jest zaburzona; nieckowato
ugięte są ławice w centralnych partiach kemu, a na
obrzeżach – pochylone w kierunku zgodnym z nachy-
leniem stoków.
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Interpretacja. Wykształcenie litofacjalne kom-
pleksów gf, gl, g świadczy o zróżnicowanych środowi-
skowo warunkach depozycji osadów (ryc. 3).

Charakterystyczne dla osadów kompleksu gf, ryt-
miczne następstwo ławic żwirowych i piaszczystych,
ich taflowy pokrój i mała miąższość, wskazują na de-
pozycję podczas krótkotrwałych cykli wezbrań (lito-
facja Gm) i opadania (litofacja Sh) wód roztopowych
w płytkich, szybkich przepływach typu zalewów war-
stwowych (Zieliński 1992). Takie warunki depozycji
sugerują jednocześnie rozwój żwirowego stożka alu-
wialnego – ryc. 3A (Zieliński 1992, Krzyszkowski,
Zieliński 2002).

Obraz litofacjalny osadów kompleksu gl świadczy
o naprzemiennej sedymentacji z płytkich zalewów
warstwowych (litofacja Sh) oraz z zawiesiny w wodach
niemal stojących (litofacja SFm) (Zieliński 1992). Ta-
kie warunki sedymentacji są charakterystyczne dla
piaszczystego, subakwalnego stożka (ryc. 3A) (Bro-
dzikowski, Zieliński 1992, Terpiłowski 2008).

Cechy litologiczne jednej z odmian spływów mas
– spływów upłynnionych (Zieliński, Van Loon 1996)
– wykazuje litofacja SDs kompleksu g. Świadczy ona
o subaeralnej, grawitacyjnej redepozycji osadów su-
praglacjalnych i ich okresowej, przypowierzchniowej
resedymentacji wodnej (ryc. 3B).
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Ryc. 2. Litologia kemu w stanowisku Korczówka Kolonia; objaśnienia w tekście

Ryc. 1. Strefa marginalna lobu Tocznej lądolodu warciańskiego
A – położenie na tle maksymalnego zasięgu lądolodu wg Mojskiego (1972): LW – Lob Wilgi, LL – Lob Liwca, LT – Lob Tocznej, LK –
Lob Klukówki; B – szkic geomorfologiczny wg Brzeziny (2000) i Dyjora, Brzeziny (2000)



Zaburzenia osadów mają charakter postsedy-
mentacyjny. Najkorzystniejsze warunki dla ich roz-
woju nastąpiły po wytopieniu „podłogi” lodowej oraz
ścian podparcia lodowego. Sugeruje to jednocześnie
depozycję osadów kemu w przetainie lodowej nie
sięgającej podłoża (m.in. Karczewski 1971, Klatkowa
1972, Musiał 1992).

Uwagi końcowe

Sytuacja geologiczno-morfologiczna kemów lobu
Tocznej lądolodu warciańskiego oraz rozpoznane
dla nich warunki paleośrodowiskowe w stanowisku
Korczówka Kolonia pozwalają stwierdzić, że:
1) formowanie kemów następowało w przetainach

lodowych równoległych do moren czołowych;
2) kemy powstawały głównie jako żwirowe stożki z

zalewów warstwowych, a więc podobnie jak mo-
reny czołowe.
Kemy lobu Tocznej można zatem uznawać za

geomorfologiczny wyznacznik stabilizacji warciań-
skiego czoła lodowego i zaliczyć do moren czołowych
typu glacimarginalnych stożków aluwialnych sensu
Zieliński (1992). Są one więc dowodem na recesję
frontalną mas lodowych lobu Tocznej, a nie ich zani-
ku powierzchniowego, jak to przyjęli Brzezina (2000)
i Dyjor, Brzezina (2000).
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Ryc. 3. Model paleośrodowiskowy kemu w stanowisku Korczówka Kolonia
A – faza końcowa sedymentacji glacifluwialnej i początkowa sedymentacji glacilimnicznej; B – faza sedymentacji glacjalnej


