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Wprowadzenie

Przedmiotem pracy jest analiza budowy geolo-
gicznej pokrywa skał czwartorzędowych południo-
wo-zachodniego fragmentu Wyżyny Wieluńskiej
koło Kłobucka. Szczególną uwagę zwrócono na osa-
dy glacigeniczne. Wśród różnorodnych utworów
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej rozpo-
znano serie, które można wiązać ze środowiskiem
glacimarginalnym, rozumianym za Zielińskim
(2000) jako wąska, zewnętrzna strefa w bezpośred-
nim sąsiedztwie czoła lądolodu stagnującego lub w
fazie recesji. Znaczenie osadów środowiska glaci-
marginalnego wynika z faktu, iż na wyżynach mogą
być one niekiedy jedynym świadectwem zasięgu zlo-
dowacenia w warunkach denudacji form glacjalnych.
Zwrócił na to uwagę wymieniony wyżej autor.

Utwory czwartorzędowe badano bezpośrednio w
odsłonięciach. Analizie poddano kilka profili osa-
dów w stanowiskach położonych na wschód od Kło-
bucka: Kamyk (1), Nowe Zagórze (2) oraz Piła (3).
Odsłonięcia zlokalizowane są w obniżeniu dolinnym
Czarnej Okszy (1) i na powierzchni wysoczyznowej
(2 i 3) (ryc. 1). Obserwacje bezpośrednie uzupełnio-
ne zostały wierceniami ręcznymi i mechanicznymi do
maksymalnej głębokości 15 m. Pozwoliło to na roz-
poznanie pełnej sekwencji utworów czwartorzędo-
wych. W badanych odsłonięciach wykonano ponadto
pomiary orientacji klastów frakcji żwirowej w utwo-
rach odpowiadających środowisku glacimarginalne-
mu. Pomierzono również kierunki nachyleń lamin
piaszczystych w piaskach i żwirach glacifluwialnych
koło Kamyka nad Czarną Okszą. Przeprowadzone
prace umożliwiły rozpoznanie kompleksów glacjal-
nych w pokrywie osadowej. Pozwoliły na określenie

środowisk sedymentacyjnych zarówno utworów gla-
cigenicznych, jak i osadów o nieglacjalnej genezie,
które rozdzielają serie lodowcowe bądź leżą pod lub
nad nimi.

Główne elementy pokrywy
czwartorzędowej okolic Kłobucka

W badanych stanowiskach występuje sekwencja
osadów czwartorzędowych reprezentowana przez se-
rie utworów morenowych – diamiktonów, pocho-
dzących z różnych epizodów glacjalnych, oraz osady
powstałe w zimnych warunkach klimatycznych, w
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Ryc. 1. Położenie badanych stanowisk z utworami glaci-
marginalnymi w południowej części Wyżyny Wieluńskiej

1 – Kamyk, 2 – Kłobuck Nowe Zagórze, 3 – Piła



środowisku fluwialnym i eolicznym. Poszczególne
elementy pokrywy czwartorzędowej, ułożone w po-
rządku chronologicznym, ukazują sekwencję zda-
rzeń geologicznych, jaka rozegrała się w ciągu kilku-
set tysięcy lat (ryc. 2).

Najstarszym członem osadów czwartorzędowych
jest kompleks morenowy (KP-I). Występuje on jedy-
nie w Nowym Zagórzu, gdzie został stwierdzony w
profilu wiercenia geologicznego wykonanego w dnie
żwirowni. Znany jest także w archiwalnych wierce-
niach z Kłobucka. Kompleks składa się z gliny more-
nowej – ilastego diamiktonu (Dm) o ciemnoszarej
barwie z niewielką zawartością żwirów i głazików.
Wśród żwirów stwierdzono występowanie skał lokal-
nych, wapieni, piaskowców jurajskich, krzemieni, jak
również cząstek skał skandynawskich, krystalicznych
i wapieni paleozoicznych. Seria diamiktonowa stano-
wi najprawdopodobniej zapis transgresji lądolodu
zlodowacenia San II. Występowanie gliny z tego
okresu w południowej części Wyżyny Wieluńskiej
zostało stwierdzone między innymi przez Lewan-
dowskiego (1987) oraz autorów szczegółowej mapy
geologicznej arkusz Kłobuck (Bednarek, Haisig, Le-
wandowski, Wilanowski 1992). W stanowisku Nowe
Zagórze glina ze zlodowacenia sanu leży bezpośred-
nio pod diamiktonem związanym ze zlodowaceniem
odry (KM-II na ryc. 2 B). Obie serie tworzą warstwę
o miąższości kilkunastu metrów.

Kolejne ogniwo pokrywy czwartorzędowej rozpo-
znano dzięki wierceniu wykonanemu w obniżeniu

Czarnej Okszy koło miejscowości Kamyk. Dotarło
ono do serii masywnych piasków ze żwirami o
miąższości około 2 m (Sm – KP-I, ryc. 2). Osad ten
powstał prawdopodobnie w wyniku akumulacji flu-
wialnej w warunkach peryglacjalnych w okresie po-
przedzającym nasunięcie lodowca odrzańskiego. W
profilu utworów czwartorzędowych należy go zatem
umieścić ponad najstarszymi osadami morenowymi
kompleksu KM-I z Nowego Zagórza.

Kolejny, młodszy kompleks osadów reprezento-
wany jest przez utwory morenowe i występuje we
wszystkich analizowanych stanowiskach. Utwory
morenowe kompleksu KM-II wykształcone są w po-
staci stosunkowo cienkiej (około 2 m) warstwy
brązowej lub szaro-brunatnej gliny morenowej.
Około 60% frakcji żwirowej gliny stanowią okruchy
skał północnych pochodzenia skandynawskiego.
Także i ta seria rozpoznana została za pomocą wier-
ceń, choć w niektórych miejscach na wschód od Kło-
bucka, poza opisywanymi odsłonięciami, występuje
blisko powierzchni na głębokości 1–3 m. Glina ta
związana z bezpośrednią akumulacją glacjalną sta-
nowi efekt nasunięcia lądolodu skandynawskiego na
obszar Wyżyny Wieluńskiej w fazie maksymalnej zlo-
dowacenia odry. Potwierdza to uzyskana ze stropu
serii w stanowisku Kamyk data termoluminescencyj-
na – 209±31,4 ka BP (ekspertyza UG-2469).

Bezpośrednio nad gliną zwałową leży następna
seria wykształcona w postaci masywnych drobnoziar-
nistych piasków (Sm), widoczna w niewielkich po-
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Ryc. 2. Profile litofacjalne osadów czwartorzędowych w badanych stanowiskach



wierzchniowo odsłonięciach w Kamyku. Cechą wy-
różniającą osad jest obecność znacznej ilości
eolizowanych ziaren frakcji piaszczystej, oznaczo-
nych za pomocą metody morfoskopowej A. Caileux
(Kobojek, Jaskulski 2001). Prawie 60% zawartości
cząstek RM (okrągłych matowych) świadczy, że se-
dymentacja serii odbywała się w warunkach perygla-
cjalnych w fazie głębokiej recesji lądolodu odrzań-
skiego i w znacznym oddaleniu od jego aktywnego
czoła. Seria powstała w środowisku fluwialnym przy
wyraźnej aktywności wiatru, który dostarczał do doli-
ny Czarnej Okszy eolizowane ziarna piasku. Opisy-
wana seria tworzy kompleks peryglacjalny KP-II.
Warunki do jej powstania istniały po fazie maksy-
malnej zlodowacenia odry, a przed nasunięciem
lądolodu zlodowacenia warty.

W Kamyku eolizowane piaski poziomu KP-II
ogranicza od góry kilkucentymetrowy erozyjny po-
ziom żwirów (G), powyżej którego rozwinięty jest
zróżnicowany litologicznie kompleks najmłodszych
osadów glacjalnych (KM-III, ryc. 2). Wymieniony
kompleks wykształcony jest odmiennie we wszyst-
kich trzech badanych stanowiskach. Obserwacje bez-
pośrednie w dużych odsłonięciach umożliwiły szcze-
gółową analizę jego cech strukturalnych i
teksturalnych. W Kamyku sekwencję najmłodszych
utworów glacjalnych rozpoczyna 0,5-metrowa war-
stwa masywnych piasków drobnoziarnistych (Sm),
powyżej których znajduje się seria piasków średnio-
ziarnistych o niskokątowym warstwowaniu przekąt-
nym (Sl). Strop osadów rozcięty jest erozyjnie, a po-
wyżej niezbyt wyraźnego poziomu żwirowego bruku
zostały zdeponowane gruboziarniste piaski ze żwira-
mi (SGp). Osady te odznaczają się bardzo wyraźnym
tabularnym warstwowaniem. Odsłonięte są w bada-
nym stanowisku na dużym obszarze. Kierunki nachy-
leń lamin jednoznacznie wskazują, że wody progla-
cjalne, które akumulowały gruboziarniste piaski ze
żwirami płynęły z północnego-zachodu w kierunku
południowo-wschodnim. Podobny kierunek akumu-
lacji osadów wykazują pomiary wykonane w niżej
leżącej litofacji średnioziarnistych piasków (Sl). W
tym przypadku jednak, ze względu na słabsze odsło-
nięcie osadu, wnioski opierają się na znacznie mniej-
szej ilości pomiarów. Cechą charakterystyczną w se-
kwencji osadów kompleksu glacjalnego: Sm � Sl �

SGp, jest wyraźne zwiększanie się średniej średnicy
ziarna ku stropowi całego kompleksu. W środowisku
glacjalnym właściwość taka powszechnie występuje
w kemach, na co zwrócił uwagę Klajnert (1966), na-
zywając taki układ osadów „wstępującym”. Powsta-
nie wstępującej sekwencji w kompleksie glacjalnym
w Kamyku odpowiada wzrastającej sukcesywnie dy-
namice wód proglacjalnych, które akumulowały ko-
lejne warstwy osadu. Zwiększenie prędkości płynię-
cia i ewentualnie ilości wody można odczytywać w
tym przypadku jako efekt transgresji lądolodu i stop-
niowego zbliżania się jego czoła, z którego wypływały

strumienie proglacjalne, akumulujące kolejne war-
stwy coraz bardziej gruboziarnistych osadów
glacifluwialnych. Ostatecznym argumentem przema-
wiającym na rzecz „proksymalizacji” utworów glaci-
fluwialnych jest obecność w ich stropie litofacji po-
wstałej w środowisku glacimarginalnym. Warstwy
glacifluwialne ograniczone są od góry poziomem
żwirowo-kamienistego diamiktonu o zmiennej
miąższości (GDh – ryc. 2B).

Genezę serii diamiktonowej należy wiązać z bez-
pośrednią akumulacją glacjalną lobu lodowcowego,
który dotarł do tektonicznego obniżenia Czarnej
Okszy na Wyżynie Wieluńskiej. Masywna struktura z
dominacją okruchów grubych frakcji oraz mało wy-
raźne struktury warstwowania wskazują, iż seria
mogła powstać w wyniku powolnego spływu błotni-
stego, ablacyjnego materiału morenowego, uwolnio-
nego z masy lodowej. Spływ osadu następował po
słabo nachylonej powierzchni lodowca, a materiał
składany był na powierzchni bezpośredniego przed-
pola jęzora lodowcowego, pożłobionej przez wody
proglacjalne. Diamikton (GDh) reprezentuje więc
środowisko glacimarginalne i jest wyznacznikiem
obecności czoła lodowca w obniżeniu Czarnej Okszy.

Ważnym problemem jest także kwestia wieku
młodszego kompleksu glacjalnego. Mimo znanych
ograniczeń metody termoluminescencyjnej (Pazdur
1995), z braku innych możliwości wydatowano strop
diamiktonu glacjalnego za pomocą tej właśnie meto-
dy. Uzyskano datę lokującą powstanie serii w dosyć
szerokim przedziale czasowym zlodowacenia środ-
kowopolskiego (182,6±27,4 ka BP – ekspertyza
UG-2924). Kolejną analizę TL wykonano w stropie
serii peryglacjalnych piasków rzecznych podściela-
jących młodszy kompleks glacjalny i uzyskano datę
188,6±28,3 ka BP (ekspertyza UG-2468). Wymie-
nione wyżej daty określają realnie czas tworzenia się
młodszego kompleksu glacjalnego na kilka tysięcy
lat. W tym przedziale czasowym nastąpiło nasunięcie
lobu lodowcowego z niezidentyfikowanego obszaru
położonego prawdopodobnie kilkanaście lub kilka-
dziesiąt kilometrów na północny zachód od doliny
Czarnej Okszy. Jednocześnie powstał zespół litofacji
glacifluwialnych: Sm � Sl � SGp oraz już w bezpo-
średnim sąsiedztwie czoła lodowca – diamikton
(GDh), będący substytutem gliny zwałowej.

W Nowym Zagórzu młodszy kompleks glacjalny
KM-III spoczywa bezpośrednio na diamiktonie od-
rzańskim i składa się z zespołu litofacji: SG � Gh �

SGh � GSh � GSd � GDh. Zespół ten jest odpo-
wiednikiem młodszego kompleksu glacjalnego z Ka-
myka. Brakuje tutaj serii osadów fluwioperyglacjal-
nych rozdzielających oba kompleksy glacjalne. W
dolnej glacifluwialnej części zespołu litofacji (Gh �

SGh � GSh � GSd) nie zaznacza się, jak to było w
pierwszym stanowisku, układ wstępujący. Widać za
to wyraźnie dominację grubego, żwirowego mate-
riału, świadczącą o dużym i dynamicznym przepływie
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wody. Żwiry i piaski ze żwirami tworzą równoległe
warstwy nachylone pod kątem około 3° ku wschodo-
wi. Dokładny kierunek sedymentacji osadów jest
trudny do ustalenia. Z uwagi na prawie poziome war-
stwowanie serii nie były możliwe bezpośrednie po-
miary kierunków nachyleń lamin. W litofacji żwiro-
wo-piaszczystej (GSh) wykonano serie pomiarów
orientacji grubych klastów. Bardzo duży rozrzut wy-
ników utrudnia jednoznaczne określenie kierunku
przepływu wody w strumieniu proglacjalnym (ryc.
2B). Generalnie można powiedzieć, że osady glaci-
fluwialne był transportowane z zachodu lub północ-
nego zachodu, czyli podobnie jak w pierwszym stano-
wisku.

Najwyższa litofacja glacifluwialna w profilu Nowe
Zagórze (GSd) wyróżniona została ze względu na
wyjątkowe cechy strukturalne polegające na tym, że
pierwotnie prawie poziomy układ lamin został silnie
zaburzony na skutek działania postsedymentacyj-
nych procesów mrozowych. Struktury deformacyjne
obejmują warstwę żwirów i piasków różnoziarnistych
o miąższości do 1,2 m. W intersekcji odsłonięcia de-
formacje mają kształt niecek o średnicy około 1 m. W
ich środkowej części występuje drobniejszy, piaszczy-
sty materiał. Obrzeża stanowi osad gruboziarnisty,
kamienisty lub żwirowy, tworzący diapirowe struktu-
ry miejscami lekko pochylone w kierunku wschod-
nim (ryc. 2). Charakter i wielkość zaburzeń wskazuje,
że mogły one powstać w wyniku segregacji mrozowej
i pęcznienia gruntu w zimnym, peryglacjalnym kli-
macie. Dzięki tym procesom na akumulacyjnej po-
wierzchni, utworzonej po spłynięciu wód proglacjal-
nych, powstała sieć pierścieni kamienistych.

Warstwę zdeformowanych mrozowo osadów żwi-
rowych zamyka diamikton glacjalny (GDh – ryc. 2B).
Wymieniona litofacja diamiktonowa składa się z
dwóch części. Dolną, o miąższości do 0,5 m, tworzy
osad o rozproszonym szkielecie ziarnowym, składa-
jący się z pylasto-ilastego, rdzawo-brunatnego ma-
triksu oraz głazików, których średnica dochodzi do
kilkunastu centymetrów. Grubsze składniki to prze-
ważnie lokalne krzemienie i piaskowce z wyraźnym
dodatkiem głazików skał skandynawskich. Górna
część diamiktonu zamiast materiału ilastego i pyla-
stego zawiera w matriksie średnioziarnisty brunatny
piasek, silnie scementowany związkami żelaza. Cała
litofacja górnego diamiktonu tworzy ciągłą warstwę
o grubości maksymalnie około 0,8 m. Litofacja żwi-
rów diamiktonowych (GDh) Nowego Zagórza po-
wstać mogła jedynie w wyniku spływu żwirowo-pyla-
sto-piaszczystego materiału w strefie stagnującego
czoła lądolodu, który nasunął się prawdopodobnie z
kierunku północno-zachodniego. Dystans, jaki po-
konał transportowany grawitacyjnie materiał był nie-
wielki.

Najmniej urozmaicony układ litofacji najmłod-
szego kompleksu glacjalnego zarejestrowano w trze-
cim stanowisku – Piła. Powyżej diamiktonów zlo-

dowacenia odrzańskiego leżą wyłącznie litofacje gla-
cifluwialne tworzące zespół (GDh � Sh � Sm).

Profil czwartorzędu kończy w badanych stanowi-
skach peryglacjalny kompleks nadmorenowy
(KP-III), składający się z utworów pokrywowych –
eolicznych lub eoliczno-wietrzeniowych (ryc. 2).

Interpretacja paleogeograficzna
osadów glacjalnych okolic Kłobucka

Osady czwartorzędowe w stanowiskach Kamyk,
Kłobuck Nowe Zagórze i Piła dokumentują epizod
glacjalny z okresu recesji zlodowacenia odry. Epizod
ten obejmował oscylację lądolodu złożoną z fazy sto-
sunkowo głębokiego zaniku lodowca oraz nastę-
pującą po niej transgresję. Zasięg tej oscylacji mógł
wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu kilome-
trów. W czasie deglacjacji przynajmniej częściowo
odsłoniły się spod lodu obszary wychodni piaskow-
ców środkowej jury, znajdujące się na zachód od
Kłobucka. Dowodem jest znaczny, bo aż 16-procen-
towy, udział głazików tych piaskowców w serii dia-
miktonów w stanowisku Nowe Zagórze. Awans lądo-
lodu nie pozostawił w rejonie Kłobucka form
marginalnych, a jedynym świadectwem są osady, któ-
rych cechy litologiczne wynikają ze specyfiki proce-
sów sedymentacyjnych charakterystycznych dla śro-
dowiska glacimarginalnego (diamiktony opisane w
stanowiskach Kamyk i Kłobuck Nowe Zagórze; ryc.
2). Lodowiec nasuwał się z kierunku zachodniego i
północno-zachodniego. Potwierdzeniem tego są po-
mierzone w Kamyku kierunki upadów lamin piasz-
czysto-żwirowych w utworach glacifluwialnych gór-
nego kompleksu glacjalnego (KM-III). Układ lamin
wyznacza kierunek płynięcia wód lodowcowych z
NW na SE (ryc. 2). Transgredujący jęzor lodowca
mógł przemieszczać się podobnym szlakiem jak
wody proglacjalne, na co wskazuje wyraźna proksy-
malizacja utworów glacifluwialnych widoczna w osa-
dach żwirowni Kamyk (ryc. 2). Także pomiary orien-
tacji głazików w diamiktonie utworzonym
bezpośrednio w strefie glacimarginalnej potwier-
dzają generalnie zachodni kierunek napływu mas lo-
dowych, chociaż układ długich osi cząstek grubokla-
stycznych odznacza się znacznym rozproszeniem.

Charakterystyczną cechą oscylacji lobu lodowco-
wego w okolicach Kłobucka i Kamyka jest sygnalizo-
wany już wcześniej brak form marginalnych. Rzeźba
współczesna nie daje podstaw do identyfikacji ów-
czesnej strefy marginalnej. Należy przypuszczać, że
etap transgresji oraz późniejszej stabilizacji czoła lo-
dowca był krótkotrwały. Poza tym jęzor lodowcowy
był prawdopodobnie cienki. Płynąca z zachodu z Ob-
niżenia Górnej Warty koło Kłobucka masa lodu
wspinała się po dosyć wyraźnym w tym rejonie stoku
kuesty górnojurajskiej. Wykorzystywała przy tym
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wszystkie obniżenia. Dolne partie lodowca bogatsze
w materiał morenowy przesuwały się wolniej. Do Ka-
myka i Nowego Zagórza dotarła jedynie wyższa część
lodu uboższa w cząstki skalne. Położenie górnych
diamiktonów Nowego Zagórza oraz Kamyka
(KM-III – litofacje GDh) wskazuje, że lob lodowco-
wy przykrył tereny Wyżyny Wieluńskiej do wysokości
około 235–240 m n.p.m.

Ostatnim, lecz istotnym problemem paleogeo-
graficznym, dotyczącym oscylacji lobu lodowcowego
okolic Kłobucka, jest ranga i pozycja stratygraficzna
badanego nasunięcia. Położenie analizowanego ob-
szaru pomiędzy zasięgiem dwóch znanych faz rece-
syjnych zlodowacenia odrzańskiego wskazuje, że
właśnie w tym okresie należy umieścić analizowaną
oscylację (ryc. 1). Recesja zlodowacenia odry sensu
stricto trwała kilkadziesiąt tysięcy lat. Rozpoczęła się
około 280 ky BP i zakończyła mniej więcej 240–230
ky BP (Mojski 2005). W tym długim czasie wyróżnio-
no na obszarze Wyżyny Wieluńskiej i innych tere-
nach zachodniej Polski dwie wyraźne fazy recesyjne,
zaznaczone ruchem oscylacyjnym lodowca, formami
oraz osadami marginalnymi (Lindner 1992). Oscyla-
cja, podczas której powstały glacimarginalne diamik-
tony Nowego Zagórza i Kamyka, mieści się między
pierwszą starszą oraz drugą, ostatnią fazą recesyjną.
Ranga opisanego epizodu glacjalnego była niższa.
Oscylację tę można określić jako subfazę recesyjną
zlodowacenia odry. W pewnej sprzeczności z przed-
stawionym powyżej wywodem stoją daty termolumi-
nescencyjne uzyskane dla osadów glacjalnych w sta-
nowisku Kamyk. Odmładzają one dosyć wyraźnie
badane utwory, a za ich pośrednictwem także zdarze-
nia geologiczne. Opierając się wyłącznie na datach
TL, można lokować analizowany epizod glacjalny w
czasie zlodowaceniu warty. Koncepcję taką należy
odrzucić, biorąc pod uwagę kontekst przestrzenny,
czyli duże oddalenie opisywanych stanowisk od linii

maksymalnego zasięgu lodowca warciańskiego, wy-
tyczonej między innymi przez Mojskiego (2005). Do
wyników analiz TL należy podchodzić z dużą ostroż-
nością, mimo iż próbki wzięte do datowań nie po-
chodzą z bazalnych części diamiktonów glacjalnych.
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