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Słowo wstępne

Warsztaty terenowe „Stokowy system 
wietrzeniowo-depozycyjny  w  obszarach  gór-
skich”, organizowane przez Zakład Geomorfo-
logii  Instytutu  Geograficznego  Uniwersytetu 
Wrocławskiego  pod  patronatem Komisji  Ge-
nezy i  Litologii  Utworów Czwartorzędowych 
Komitetu  Badań  Czwartorzędu  PAN,  nie  są 
pierwszym spotkaniem poświęconym tej tema-
tyce, odbywającym się w południowo-zachod-
niej Polsce. 27 lat temu, w 1972 roku, Karpacz 
gościł  uczestników  międzynarodowego  sym-
pozjum organizowanego przez Komisję Gene-
zy  i  Litologii  Utworów  Czwartorzędowych 
INQUA, której przewodniczył Profesor Alfred 
Jahn. Wcześniej, w latach sześćdziesiątych na 
kilku  krajowych  konferencjach  terenowych 
dotyczących rzeźby i  osadów stokowych Al-
fred Jahn, Bolesław Dumanowski i Stanisław 
Szczepankiewicz  przedstawiali  stanowiska 
form  i  osadów,  dokumentujące  plejstoceński 
rozwój stoku w warunkach peryglacjalnych.

Większość  prezentowanych  wówczas 
stanowisk już nie istnieje, nie ma niestety już 
także  wśród  nas  Alfreda  Jahna  i  Stanisława 
Szczepankiewicza.  Zagadnienie  rozwoju  sto-
ków w plejstocenie,  zapisanego  w różnorod-
nych  utworach  pokrywowych  oraz  formach 
rzeźby terenu, jest jednak nadal żywo dyskuto-
wane  w  ośrodku  wrocławskim,  tym  razem 
przez  nowe  pokolenie  geomorfologów.  Nie-
uniknione  będzie  pytanie,  jaki  postęp  został 
osiągnięty, poza dość logicznie wynikającym z 
upływu czasu objęciem badaniami coraz więk-
szej  ilości  miejsc  i  obszarów.  Sądzimy,  że 
przejawia  się  on  na  trzy  sposoby.  Z  jednej 
strony jest to uszczegółowienie modeli propo-
nowanych przed 30 laty, widoczne zwłaszcza 
w obecnych poglądach na zapis stratygraficz-
ny  w  utworach  stokowych.  Z  drugiej,  część 
poglądów została poddana weryfikacji, jak na 
przykład kwestie charakteru i wieku gruzowe-

go  wietrzenia  skał  granitowych  czy  genezy 
wielkich  form  akumulacyjnych  obecnych  na 
stokach Ślęży. Wreszcie, pojawiły się zupełnie 
nowe  zagadnienia  badawcze,  przykładowo 
współczesnie zachodzące szybkie ruchy maso-
we na stokach i  formy mikroreliefu  perygla-
cjalnego.  Uprawomocnione  będzie  także 
stwierdzenie,  że  w  interpretacjach  utworów 
stokowych  element  paleoklimatyczny  został 
uzupełniony  o  litologiczno-strukturalny,  co 
wynika z naszego przeświadczenia, że rodzaj 
skały podłoża w znacznym stopniu determinu-
je charakter rozwiniętych na nich pokryw gra-
witacyjnych.

Przedstawienie  niektórych  miejsc,  w 
których w ciągu kilku ostatnich lat prowadzili-
śmy badania utworów zwietrzelinowych i sto-
kowych, jest głównym celem naszego spotka-
nia w Sudetach. Naszych interpretacji i wnio-
sków nie  traktujemy  jako  ostatecznych,  stąd 
chcemy  również  przeprowadzić  szeroką  dys-
kusję terenową wyników badań. Jest to szcze-
gólnie istotne, gdyż w obecnej  chwili  stoimy 
przed  zadaniem  opracowania  nowej  syntezy 
morfogenezy  Sudetów,  na  której  potrzebę 
wskazał Alfred Jahn jeszcze w 1980 roku, jed-
nak  jej  przygotowanie  pozostawił  swoim 
uczniom.

Wszystkim  uczestnikom  Warsztatów 
życzymy miłego pobytu w Sudetach, wielu in-
teresujących obserwacji terenowych, zaprasza-
jąc równocześnie do dyskusji. W tym miejscu 
chcielibyśmy  także  serdecznie  podziękować 
Przewodniczącej  Komisji  Genezy  i  Litologii 
Utworów  Czwartorzędowych,  Pani  Profesor 
Elżbiecie Mycielskiej-Dowgiałło, za wsparcie 
i  promowanie  naszej  inicjatywy  organizacji 
spotkania w Sudetach.

Organizatorzy
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1. Stokowy system wietrzeniowo-depozycyjny w obszarach górskich – uwagi ogólne

Piotr Migoń, Andrzej Traczyk

Charakter  pokryw  grawitacyjnych  i 
namytych, zdeponowanych na stokach i u ich 
podnóży  odzwierciedla  trzy  główne  rodzaje 
uwarunkowań procesu przemieszczania mate-
riału:  (1)  litologiczno-strukturalne,  (2)  topo-
graficzne i (3) klimatyczne. W obszarach gór-
skich,  a  zwłaszcza  o  tak  złożonej  budowie 
geologicznej jak Sudety, pierwsza grupa uwa-
runkowań często nabiera znaczenia decydują-
cego, o czym świadczą odmiennie wykształco-
ne  utwory  pokrywowe  na  wychodniach  róż-
nych skał podłoża, mimo ich położenia w jed-
nakowej strefie wysokościowej. Także pewne 
formy  rzeźby  terenu,  wiązane  z  powolnym 
przemieszczaniem się pokrywy stokowej, wy-
kazują specyfikę w zależności od litologii, nie-
kiedy będąc nawet osobliwościami w skali Su-
detów  w  ogólności.  Zastrzec  należy  w  tym 
miejscu, że utwory stokowe będące przedmio-
tem naszego zainteresowania pochodzą w zde-
cydowanej większości z plejstocenu i są zwią-
zane ze środowiskiem peryglacjalnym.

Cechy  strukturalne  i  teksturalne  osa-
dów stokowych są na ogół  ściśle  zależne od 
sposobu i tempa wietrzenia podłoża skalnego, 
tak w okresie rozwoju osadu, jak i w okresie 
go  poprzedzającym.  W największym  stopniu 
czynnik litologiczny wpływa na granulometrię 
osadu stokowego, gdyż jego drobno- lub gru-
boziarnistość  oraz  wysortowanie  będą  w du-
żym stopniu odzwierciedlać charakter dezinte-
gracji  skały macierzystej.  Z gruboziarnistymi 
granitami, ulegającymi dezintegracji granular-
nej,  związane  są  raczej  osady  stokowe  typu 
piaszczysto-gruzowego,  podczas  gdy  na  ska-
łach  metamorficznych  typu  łupkowego  prze-
ważają  rumosze  gliniaste.  Swoistym  typem 
utworów stokowych  w Sudetach  są  pokrywy 
blokowe, których rozmieszczenie najwyraźniej 
wskazuje na dominację czynnika litologiczne-
go. Spotykane są one w skrajnie różnych poło-
żeniach  hipsometrycznych,  od  1400-1600  m 
n.p.m. na wierzchowinie Karkonoszy do 400-
500 m n.p.m.  na  wzniesieniach  Pogórzy  Za-
chodniosudeckich  i  Przedgórza  Sudeckiego. 
Równocześnie  jednak ich obecność związana 

jest  tylko z  kilkoma rodzajami  skał  podłoża: 
granitami drobno- i średnioziarnistymi, niektó-
rymi  rodzajami  łupków  metamorficznych, 
kwarcytami, gabrami i bazaltami. Wszystkie te 
typy  skał  ulegając  dezintegracji  produkują 
głównie bloki i kamienie, w dalszej kolejności 
drobny piasek i pył, zaś przy znikomym udzia-
le gruzu i grubego piasku.

Kolejnym  aspektem  funkcjonowania 
systemu wietrzeniowo-depozycyjnego jest in-
tensywność  tworzenia  się  pokrywy stokowej, 
zapisana w jej grubości,  a rozpatrywana jako 
funkcja dostępności materiału zwietrzelinowe-
go,  czyli  tempa  wietrzenia  i  długości  stoku. 
Przykładowo, wielometrowej  grubości  pokry-
wy  grawitacyjne  na  bazaltach  wskazują  na 
szybki  postęp  wietrzenia  i  dużą  wydajność 
transportu  stokowego,  mimo względnie  krót-
kich stoków (kilkaset metrów), podczas gdy na 
masywnych  granitach  porfirowatych  odpo-
wiednie  pokrywy  obserwowane  w  dolnych 
częściach stoków często nie przekraczają 1 m 
grubości.  Sytuacja  taka  wskazywałaby  na 
szybsze tempo wietrzenia, zatem mniejszą od-
porność bazaltów w stosunku do masywnych 
granitów porfirowatych.  Mając  znacznie  peł-
niejsze  rozpoznanie  pokrywy  stokowych  w 
Sudetach niż mamy obecnie, można by w ten 
sposób ustalić  swoisty szereg odpornościowy 
skał.  Czynnikiem komplikującym taką prostą 
zależność  jest  jednak  z r ó ż n i c o w a n y 
c z a s  rozwoju  pokryw  zwietrzelinowych  i 
stokowych w plejstocenie, wynikający z faktu 
objęcia części Sudetów i Przedgórza przez lą-
dolody skandynawskie, które mogły spowodo-
wać całkowite wyprzątniecie starszych pokryw 
i  w  ten  sposób  zapoczątkować  nowy  „cykl” 
morfogenezy stokowej. Jest uzasadnione spoj-
rzenie na sekwencje utworów pokrywowych w 
strefie  ekstraglacjalnej  i  na  nunatakach  jako 
skumulowany efekt  morfogenezy we wszyst-
kich okresach plejstocenu, podczas gdy w za-
sięgu zlodowaceń powstawanie pokryw ogra-
niczone byłoby do okresu po ustąpieniu ostat-
niego lądolodu na danym obszarze.
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Ryc. 1. Inwersja pokryw stokowych wg Watersa (1964). A - profil wietrzeniowy (1-gruz, 2-
spękana skała podłoża); B - pokrywa stokowa (3-horyzont blokowy, 4-piasek i pył bezstrukturalny, 5-
wartwowane piaski i żwiry, 6-skała podłoża). 

Trzecim zagadnieniem o istotnym zna-
czeniu jest relacja czasowa procesu wietrzenia 
z jednej, a transportu stokowego i depozycji z 
drugiej  strony.  Możliwe  są  dwa scenariusze: 
(1) powstanie grubej pokrywy zwietrzelinowej 
w warunkach niewielkiej denudacji, a następ-
nie  jej  stopniowe  usuwanie,  prowadzące  do 
odsłaniania  na  powierzchni  coraz  głębszych 
partii  saprolitu oraz (2) równoczesne z uwal-
nianiem materiału zwietrzelinowego włączanie 
go w obręb pokrywy grawitacyjnej. W pierw-
szym przypadku może dojść nawet do swoiste-
go  odwrócenia  (inwersji)  pokryw,  w którym 
głębokie horyzonty saprolitu tworzyć będą po-
wierzchniową część pokrywy stokowej (ryc.1). 
Wydaje  się,  że  na  tej  zasadzie  przynajmniej 
częściowo mogło zachodzić kształtowanie się 
utworów  pokrywowych  na  granitach,  gdzie 
obserwujemy niespotykane na innych skałach 
grube  strefy  dezintegracji.  Scenariusz  drugi 
odnosiłby się raczej do skał metamorficznych, 

wylewnych, a także do wszelkich stoków o du-
żym nachyleniu, na których czas zalegania sa-
prolitu jest krótki. Należy zaznaczyć, że w sy-
tuacjach odpowiadających pierwszemu scena-
riuszowi  litologia  peryglacjalnych  pokryw 
wieku  plejstoceńskiego  nie  musi  odzwiercie-
dlać  wyłącznie  charakteru  plejstoceńskiego 
wietrzenia, gdyż istotnym składnikiem pokry-
wy może być starszy saprolit, trzeciorzędowy, 
kształtujący się w odmiennych warunkach śro-
dowiskowych.

Powyższe uwagi mają charakter raczej 
ogólny, wskazując na pewne generalne zależ-
ności niż odnoszą się one do konkretnych sy-
tuacji sudeckich. Empiryczną weryfikację tych 
założeń, opartą na możliwie szerokim materia-
le  porównawczym,  także  z  części  Sudetów 
rozpoznanych w mniejszym stopniu, uważamy 
za  jedno  z  naszych  głównych  zadań  badaw-
czych.
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2. Sudety i Przedgórze Sudeckie – główne cechy morfogenezy

Piotr Migoń

Denudacyjna w przewadze rzeźba Su-
detów i Przedgórza Sudeckiego jest pod wielo-
ma względami unikatem w skali Polski. Czas 
jej rozwoju, nie przerywanego transgresjami i 
okresami długotrwałej sedymentacji, obejmuje 
przynajmniej  kilkadziesiąt  milionów  lat,  a 
więc jest wielokrotnie dłuższy niż innych ob-
szarów  Polski.  Współcześnie  obserwowane 
formy rzeźby są zatem wynikowym rezultatem 
procesów działających w bardzo długiej skali 
czasowej  i  w  zmieniających  się  warunkach 
środowiskowych, stąd często pozostają one w 
nierównowadze  ze  współczesną  czy  plejsto-
ceńską  morfodynamiką  ich  stoków.  Okres 
czwartorzędu, który w wielu częściach Polski 
zadecydował  o  obrazie  rzeźby,  w  Sudetach 
wiązany  jest  jedynie  z  „makijażem”  nałożo-
nym na formy znacznie starsze. Równocześnie 
rzeźba Sudetów rozwijała się na podłożu bar-
dzo zróżnicowanym pod względem struktural-
nym  i  litologicznym,  co  powodowało,  że  w 
bliskim sąsiedztwie powstawały odmienne for-
my i ich zespoły oraz utwory pokrywowe. 

Główne cechy rzeźby Sudetów i  pro-
cesy  kształtujące  ich  oblicze  były  przedmio-
tem licznych opracowań syntetycznych, bazu-
jących na bardzo obszernej  literaturze geolo-
gicznej i geomorfologicznej, polskiej, czeskiej 
i  niemieckiej.  Celem  niniejszego  artykułu 
wprowadzającego  nie  jest  jej  drobiazgowe 
przytaczanie,  a  raczej  zwrócenie  uwagi  na 
pewne  zagadnienia  ogólne  i  zjawiska  geolo-
giczne o najistotniejszym znaczeniu dla rzeźby 
dzisiejszej.  Pozwoli  to  także  na ukazanie  re-
gionalnego  kontekstu  form  i  osadów,  które 
będą  przedmiotem prezentacji  w trakcie  wy-
cieczek terenowych.

Morfogeneza  Sudetów  jest  zwykle 
rozpatrywana jako działanie dwóch sił o prze-
ciwstawnych zwrotach  i  zmieniającym się  w 
czasie natężeniu: tektonicznych ruchów bloko-
wych wzdłuż licznych uskoków oraz procesów 
egzogenicznych,  prowadzących  do  planacji  i 
powstania  regionalnych  powierzchni  zrówna-
nia. Poszczególni autorzy różnią się natomiast 
w opiniach, która z tych sił zaznaczyła się wy-
raźniej i kiedy przypadło maksimum ich natę-
żenia. Starszą literaturę zdominował pogląd o 
istnieniu w pra-Sudetach wieku paleogeńskie-
go warunków sprzyjających daleko posuniętej 

planacji (Jahn 1953, Klimaszewski 1958, Wal-
czak 1968, 1970). W rezultacie miała powstać 
regionalna  tzw.  paleogeńska  powierzchnia 
zrównania,  która  w neogenie  została  zdefor-
mowana przez czynniki tektoniczne, a po ko-
lejnych fazach ruchów górotwórczych rozwija-
ły  się  jej  kosztem  i  w niższych  położeniach 
hipsometrycznych  młodsze  powierzchnie 
zrównania:  mioceńska  i  plioceńska.  Inaczej 
przebieg długookresowej morfogenezy przed-
stawiają geolodzy, przedłużając czas zrówny-
wania rzeźby do górnego miocenu, a następnie 
zróżnicowane  wypiętrzenie  poszczególnych 
fragmentów powierzchni zrównania u schyłku 
trzeciorzędu (Oberc, Dyjor 1969, Oberc 1972, 
Dyjor 1975). Do tego generalnego poglądu na-
wiązują także nowsze prace szczegółowe, pro-
wadzone  w  różnych  częściach  Sudetów 
(Krzyszkowski,  Pijet  1993,  Migoń,  Potocki 
1996, Sroka 1997). W podobny sposób rozpa-
trują  morfogenezę  Sudetów  badacze  czescy, 
według których starsza powierzchnia denuda-
cyjna została zdyslokowana w neogenie, cze-
mu  towarzyszyło  usuwanie  grubej  pokrywy 
zwietrzelinowej  wieku  paleogeńskiego  (De-
mek 1975).

Odmienne  spojrzenie  zaprezentował 
A. Jahn (1980),  akcentując  w miejsce proce-
sów tektonicznych  charakter  procesów egzo-
genicznych,  dotąd  raczej  zaniedbywanych. 
Większość  elementów  rzeźby  sudeckiej  od-
zwierciedla według niego specyfikę procesów 
geomorfologicznych  strefy  tropikalnej,  głów-
nie głęboko sięgającego wietrzenia, a rola ru-
chów tektonicznych była podrzędna. Nawiązu-
jąc do rozpoznania znaczenia głębokiego wie-
trzenia,  P.  Migoń (1998,  1999)  zakwestiono-
wał  uniwersalność  procesów planacji  i  celo-
wość dwubiegunowego spojrzenia (planacja  – 
rozwój  rzeźby  tektonicznej)  na  morfogenezę 
Sudetów.  Głębokie  wietrzenie,  działające  w 
obrębie  znacznie  zróżnicowanego  podłoża, 
prowadziło  do powstania  powierzchni  podre-
golitowej  (frontu  wietrzenia)  o  urozmaiconej 
konfiguracji,  która  ujawniała  się  po  denuda-
cyjnym usunięciu zwietrzeliny. Usuwanie pro-
duktów rozkładu umożliwiało stałe obniżanie 
frontu wietrzenia i powodowało wzrost wyso-
kości  względnych,  coraz  bardziej  oddalając 
krajobraz  od  stadium  regionalnej  planacji. 
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Różnice wysokościowe na przełomie paleoge-
nu i neogenu sięgnęły zapewne 200-300 m, a 
w wypiętrzanych Sudetach nadal wzrastały w 
neogenie,  sięgając  nawet 400-500 m. Niewy-
kluczone, że przynajmniej niektóre części Su-
detów  znajdują  się  w stanie  długookresowej 
równowagi  dynamicznej  pomiędzy  głębokim 
wietrzeniem  i  powierzchniową  denudacją. 
Równocześnie należy zaakcentować, że rzeźba 
frontu  wietrzenia  jest  zróżnicowana  w zależ-
ności  od podatności  skał  podłoża na wietrze-

nie, stąd wynikowe krajobrazy – choć zasadni-
czo tego samego wieku – są ze sobą nieporów-
nywalne. Dla przykładu, na znacznie zróżnico-
wanym  wewnętrznie  granicie  porfirowatym 
Kotliny  Jeleniogórskiej  powstała  rzeźba  pa-
górkowata z pojedynczymi wzgórzami wyspo-
wymi, na drobnoziarnistym granicie w Karko-
noszach  – powierzchnia  falista  (Równia  pod 
Śnieżką),  zaś w Masywie Ślęży  – zespół  gór 
wyspowych o wysokości względnej do 500 m.
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3. Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze

Piotr Migoń

Sąsiadujące  ze  sobą  Kotlina  Jelenio-
górska i Karkonosze są wyjątkowo kontrastu-
jącymi  ze  sobą  jednostkami  geomorfologicz-
nymi, przy czym kontrast ten dodatkowo pod-
kreśla ich położenie w obrębie tej samej jed-
nostki  geologicznej  – masywu  granitowego 
karkonosko-izerskiego, powstałego jako intru-
zja  w  środkowym  karbonie,  w  schyłkowym 
okresie  orogenezy  waryscyjskiej  (Mierzejew-
ski 1985). Kotlina Jeleniogórska jest śródgór-
skim obniżeniem o rombowym zarysie i dnie 
położonym na wysokości 350-450 m, otoczo-
nym przez  Góry  Kaczawskie,  Rudawy Jano-
wickie,  Karkonosze  i  Pogórze  Izerskie.  Jej 
wnętrze posiada rzeźbę w przewadze denuda-
cyjną, składającą się z kopułowych wzniesień 
wyspowych, niskich garbów i guzów granito-
wych, drugorzędnych kotlin i szerokich obni-
żeń dolinnych; w częściach brzeżnych rozcią-
gają się długie, lekko nachylone powierzchnie 
podstokowe.  Występowanie  tych  elementów 
rzeźby  odzwierciedla  zmienność  litologiczną 
granitu porfirowatego, zróżnicowanie systemu 
spękań (cios kopułowy, cios prostokątny, róż-
na gęstość spękań) oraz występowanie skał ży-
łowych i intruzji granitu aplitowego w obrębie 
odmiany  porfirowatej  (Migoń  1992,  1993). 
Wysokości względne wewnątrz Kotliny sięga-
ją  150-250 m.  U podnóży wzniesień  wyspo-
wych i zewnętrznych krawędzi Kotliny zostały 
zlokalizowane prezentowane w trakcie warsz-
tatów  stanowiska  utworów  zwietrzelinowych 
(Głębock,  Miłków)  i  stokowych  (Kowary, 
Wojcieszyce).

Jako element wklęsły Kotlina Jelenio-
górska  zaczęła  się  zarysowywać  prawdopo-
dobnie już w starszym trzeciorzędzie, w wyni-
ku szybszego wietrzenia granitu porfirowatego 
w stosunku do odmiany drobnoziarnistej i gra-
nitognejsów izerskich.  O znacznej  roli  selek-
tywnego wietrzenia  i  denudacji  świadczy za-
chodnie obramowanie Kotliny, ściśle nawiązu-
jące  do  granicy  litologicznej  granit  karkono-
ski/granitognejs  izerski,  dziś  posiadające  150 
m wysokości.  Południowa i północna granica 
Kotliny  zostały dodatkowo zaakcentowane  w 
wyniku  tektonicznego  podniesienia  Karkono-
szy i Gór Kaczawskich, w wyniku czego po-
wstały  prostoliniowe  krawędzie  uskokowe  o 
wysokości  150-700  m.  Wypiętrzenie  to  jest 

stosunkowo młodej daty (późny trzeciorzęd?), 
na  co  wskazuje  brak  grubszych  serii  osado-
wych u podnóży stoków oraz generalna świe-
żość form. Na granicy Kotliny i  Karkonoszy 
ruchy tektoniczne trwały w czwartorzędzie, co 
dokumentują  deformacje  teras  rzecznych  w 
strefie przykrawędziowej.

W  plejstocenie  Kotlina  Jeleniogórska 
znalazła  się  w zasięgu  lądolodu  skandynaw-
skiego, który wypełnił jej północną część i się-
gnął lobami po Cieplice, Mysłakowice, Karp-
niki  i  Janowice  Wielkie.  Nie  zostało  jednak 
rozstrzygnięte, kiedy i ile razy Kotlina została 
zlodowacona. Istnieją trzy różniące się poglą-
dy: o dwukrotności zlodowacenia (Dumanow-
ski 1952), jednokrotności w zlodowaceniu po-
łudniowopolskim  (Michniewicz  1998)  lub  w 
środkowopolskim  (Dumanowski  1961).  Osa-
dów  środowiska  glacjalnego  jest  w  Kotlinie 
niewiele. Najbardziej znane były dziś już wy-
eksploatowane iły warwowe zastoiska jelenio-
górskiego, zalegające na gruzach stokowych i 
przykryte gliną morenową (Jahn 1960).

Karkonosze  są  asymetrycznie  wypię-
trzonym  zrębem  tektonicznym,  opadającym 
stromo i schodowo ku Kotlinie Jeleniogórskiej 
oraz  względnie  łagodnie  ku  południowi.  Po-
średnim  stopniem  tektonicznym  po  stronie 
północnej jest Pogórze Karkonoskie (500-800 
m  n.p.m.),  oddzielone  od  stoku  głównego 
grzbietu  śródgórskim  obniżeniem  Karkono-
skiego Padołu Śródgórskiego. Na linii Padołu 
zlokalizowane  jest  stanowisko  zwietrzelin  w 
Karpaczu  Górnym.  Starsze  elementy  rzeźby 
zachowały  się  w  obrębie  Pogórza,  które  ma 
podobny charakter do Kotliny Jeleniogórskiej 
oraz na głównym grzbiecie, który tworzy roz-
legła  powierzchnia  zrównania,  położona  na 
wysokości 1300-1450 m n.p.m. Należy tu za-
znaczyć, że wschodnia i południowa (na tere-
nie  Republiki  Czeskiej)  część  Karkonoszy 
zbudowana  jest  ze  skał  metamorficznych: 
głównie gnejsów, łupków łyszczykowych, fyl-
litów. Wzdłuż granicy granit/osłona powstała 
wąska (1-2 km) strefa metamorfizmu kontak-
towego,  zbudowana  z  bardzo  odpornych  na 
niszczenie  hornfelsów  i  łupków  andaluzyto-
wych.  Nawiązuje  do  niej  ciąg  twardzielco-
wych wzgórz wyrastających ponad wierzcho-
winowe  zrównania,  do  których  należy  także 
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Śnieżka (1603 m n.p.m.)  – najwyższy szczyt 
Karkonoszy.

Dzisiejsza mezorzeźba Karkonoszy to 
przede  wszystkim efekt  zdarzeń  geomorfolo-
gicznych w czwartorzędzie:  lokalnego zlodo-
wacenia  górskiego  i  procesów  peryglacjal-
nych. Najwyższe partie Karkonoszy były zlo-
dowacone  prawdopodobnie  co najmniej  trzy-
krotnie,  a  zlodowacenie  środkowopolskie 
(Riss) miały większy zasięg niż północnopol-
skie (Würm) (Traczyk 1990, Chmal, Traczyk 
1999).  Po  stronie  północnej  wykształciło  się 
sześć kotłów polodowcowych, z których jeden 
– Kocioł  Łomniczki  – znajdzie  się  na  trasie 
jednej z wycieczek. Procesy środowiska pery-
glacjalnego zaznaczyły się powstaniem rumo-

wisk  skalnych,  form  sortowania,  strumieni 
blokowych  i  jęzorów  soliflukcyjnych  oraz 
zróżnicowanych  strukturalnie  i  teksturalnie 
utworów  pokrywowych  w  niższych  partaich 
stoków.  Będą  one  przedmiotem  szczegóło-
wych analiz na Czarnym Grzbiecie.

Jakkolwiek  stoki  karkonoskie  zostały 
w holocenie  w większości  ustabilizowane,  to 
w miejscach  o  znacznym nachyleniu  (ściany 
kotłów polodowcowych) oraz o dużych inge-
rencjach antropogenicznych nadal działają ru-
chy masowe, powodujące znaczne przemiesz-
czenia  materiału  skalno-zwietrzelinowego, 
głównie spływy gruzowo-błotne (mury).  Wy-
brane z nich zostaną pokazane w Kotle Łom-
niczki.

*******************

3. 1. Zwietrzeliny gruzowe w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej

Piotr Migoń, Czesław August

Centralna część Sudetów Zachodnich, 
obejmująca  obszary  wchodzące  w skład  jed-
nostki geologicznej masywu granitowego kar-
konosko-izerskiego,  cechuje  się  wyjątkowo 
częstym w skali Sudetów występowaniem re-
zydualnych utworów zwietrzelinowych. Nale-
żą one do grupy gruzów wietrzeniowych i są 
rezultatem  głębokiej  dezintegracji  podłoża 
skalnego przy względnie niskim stopniu zmian 
mineralogicznych.  Ten  typ  wietrzenia  skał 
znany  jest  także  pod  nazwami  „wietrzenie 
ziarniste”  oraz  „wietrzenie  piaszczyste”;  ten 
drugi  termin  odpowiada  francuskiemu  termi-
nowi „arene” i angielskiemu „arenaceous we-
athering”.

Obecność przypowierzchniowej strefy 
dezintegracji  dochodzącej  do  10  m grubości, 
rozwiniętej  zwłaszcza  w Kotlinie  Jeleniogór-
skiej, została podkreślona jako specyficzna ce-
cha masywu karkonosko-izerskiego już przez 
G.  Berga  (1940,  1941).  W okresie  powojen-
nym głębokie zwietrzenie granitu było wspo-
minane głównie w kontekście geomorfologicz-
nym:  genezy  pokryw  (Dumanowski  1961), 
skałek (Jahn 1962, 1974), ewolucji stoku (Du-
manowski 1967, Jahn 1968) i  krajobrazu gór 
wyspowych  (Migoń  1992),  mniejszą  uwagę 
zwracano na sam proces wietrzeniowy i cha-
rakter  przeobrażeń  w skale  macierzystej.  Na 
wyniki  analiz mineralogicznych powołuje  się 

B.  Dumanowski  (1967),  ale  nie  przedstawia 
nigdzie „surowych” danych. I. Borkowska i J. 
Czerwiński (1973) zamieszczają wyniki analiz 
granulometrycznych gruzów z czterech repre-
zentatywnych odsłonięć we wschodniej części 
masywu  oraz  analizują  ilościowy  stosunek 
skalenia potasowego do kwarcu jako wskaźnik 
zwietrzenia. 

Horyzonty  wietrzenia  ziarnistego  są 
mocno zróżnicowane strukturalnie, na co jako 
pierwszy zwrócił uwagę A. Jahn (1962) w dys-
kusji  genezy skałek karkonoskich,  podkreśla-
jąc  występowanie  izolowanych  fragmentów 
niezwietrzałego  granitu  w  obrębie  gruzów 
wietrzeniowych – tzw. trzonów bryłowych. Na 
podstawie cech makroskopowych można wy-
różnić cztery główne podtypy zwietrzelin ziar-
nistych, który to podział w żadnym stopniu nie 
implikuje różnic genetycznych lub wiekowych 
między profilami: 
(1)  równomiernie  zdezintegrowany  granit,  z 

niewielką  zmiennością  boczną  w  stopniu 
zwietrzenia  i  bez  trzonów bryłowych.  Li-
niowe  strefy  silniejszego  rozkładu  wystę-
pują podrzędnie  lub wcale.  Jako elementy 
odporniejsze  w profilach  mogą  zaznaczać 
się żyły aplitowe.

(2)  zdezintegrowany  granit  poprzecinany  li-
niowymi  strefami  silniejszego  rozkładu, 
których szerokość może dochodzić do 2 m. 
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Stopień  dezintegracji  „zwykłego”  granitu 
jest zwykle większy niż w podtypie (1), a 
największy bywa w pobliżu stref rozkładu.

(3) współwystępowanie zwietrzeliny ziarnistej 
i  partii  masywnych,  graniczących ze sobą 
wzdłuż wyraźnie zdefiniowanej powierzch-
ni kontaktowej.  Może ona mieć orientację 
pionową  lub  rzadziej  poziomą;  w drugim 
przypadku zwietrzały granit może występo-
wać  pod  partią  masywną.  Powierzchnie 
kontaktowe są planarne, a naroża partii ma-
sywnych  zaokrąglone  w niewielkim  stop-
niu.

(4) zwietrzelina ziarnista zawierająca izolowa-
ne  lub  występujące  w grupach  fragmenty 
masywnego  granitu  – trzony  bryłowe.  W 
przeciwieństwie  do  podtypu  (3)  trzony 
przybierają pokrój elipsoidalny lub kulisty, 
a  naroża  są  silnie  zaokrąglone.  Wielkość 
trzonów bryłowych może sięgać kilku me-
trów długości.

W  występowaniu  zwietrzelin  ziarni-
stych  obserwuje  się  znaczne  zróżnicowanie 
wysokościowe (ryc. 1). Najwyżej znanym sta-
nowiskiem jest nieczynna żwirownia na Rów-
ni pod Śnieżką na wysokości 1410 m n.p.m.; 
na  podobnej  wysokości  stwierdził  zaawanso-
waną dezintegrację granitu nad Śnieżnymi Ko-
tłami B. Dumanowski (1961), a na Pančavskiej 
louce J. Sekyra (1964). Z wyższych partii sto-
ków karkonoskich znane są nieliczne odsłonię-
cia, jednym z nich jest 4 m wysokości odkryw-
ka  gruzów  kontaktujących  z  niezwietrzałym 
granitem przy drodze z Karpacza Górnego na 
Polanę, na wysokości 1025 m n.p.m. Ilość od-
słonięć wzrasta w dolnych partiach stoku kar-
konoskiego, w przedziale 700-850 m n.p.m., a 
na  zbliżonej  wysokości  występują  gruzy  w 
Górach Izerskich.  Najwięcej  stanowisk  zwie-
trzelin zanotowano poniżej 600 m n.p.m., mię-
dzy  innymi  wzdłuż  krawędzi  morfologicznej 
oddzielającej  Karkonosze od Kotliny Jelenio-
górskiej  (Kowary Średnie,  Krzaczyna,  Sobie-
szów),  na  stokach  Rudaw  Janowickich  (Ko-
warska Czuba, Bukowa) oraz u podnóża grani-
towych wzgórz kopułowych w środkowej czę-
ści Kotliny (Miłków, Staniszów). Najniżej po-
łożone są, znajdujące się w położeniu przydo-
linnym, odsłonięcia w północnej części Kotli-

ny Jeleniogórskiej (około 350 m n.p.m.), choć 
gruzy  znane  są  także  w  położeniu  podpo-
wierzchniowym,  na  wysokości  około  330  m 
n.p.m. (Jahn, 1960). Rozpiętość wysokościowa 
występowania zwietrzelin ziarnistych przekra-
cza 1000 m.

Mimo  niedostatku  danych  niejedno-
krotnie podejmowane były próby sprecyzowa-
nia wieku wietrzenia gruzowego i umieszcze-
nia go w regionalnym schemacie chronologii 
denudacji.  Przeważa  opinia  o  plioceńsko-
wczesnoczwartorzędowym  wieku  gruzów,  a 
bazuje ona na dwóch podstawowych przesłan-
kach. Pierwszą z nich jest niski stopień zmian 
chemicznych,  co  ma dokumentować  związek 
zwietrzelin z klimatem umiarkowanym, a za-
tem wykluczać wiek starszy niż plioceński. Z 
kolei  duża  miąższość  strefy  zwietrzenia  ma 
być  trudna  do  pogodzenia  z  krótkim czasem 
trwania  okresów ciepłych  w plejstocenie  (in-
terglacjalnych).  Dodatkowo  pogląd  o  przed-
czwartorzędowym wieku potwierdzało stwier-
dzenie  obecności  redeponowanych  gruzów 
wietrzeniowych  pod  osadami  zlodowacenia 
południowopolskiego  w Jeleniej  Górze  (Jahn 
1960). P. Migoń i J. Czerwiński (1994) akcen-
tują ciągłość wietrzenia w pliocenie i czwarto-
rzędzie, sugerując, że poszczególne wystąpie-
nia gruzów mogą różnić się wiekowo.

W  ostatnich  kilku  latach  stanowiska 
zwietrzelin  gruzowych stały się przedmiotem 
wspólnych  badań  P.  Migonia  i  C.  Augusta, 
zmierzających do uściślenia informacji o geo-
morfologicznym kontekście wietrzenia ziarni-
stego, a przede wszystkim do pełniejszego po-
znania  charakteru  przemian  wietrzeniowych 
zaznaczających się w składzie  chemicznym i 
mineralogicznym  zwietrzelin.  Wyniki  tych 
prac  są  na  razie  opublikowane  w skromnym 
zakresie (Migoń, August 1998).

W trakcie warsztatów zaprezentowane 
zostaną  trzy  reprezentatywne  odsłonięcia 
zwietrzelin  granitowych  typu  gruzowego:  w 
Głębocku,  Miłkowie  i  w  Karpaczu  Górnym, 
będą  one  także  widoczne  w odsłonięciu  po-
kryw  stokowych  w  Kowarach.  Poszczególne 
stanowiska różnią się strukturą pokrywy zwie-
trzelinowej i pozycją morfologiczną.
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Stanowisko GŁĘBOCK
objaśnia P. Migoń; badania mineralogiczne wykonane przez C. Augusta

Odsłonięcie  znajduje  się  na  południe 
od  wsi,  w  nieczynnej  żwirowni  u  podnóża 
twardzielcowego  grzbietu  mikrogranitowego 
Grzebień  (430  m),  na  wysokości  410-420 m 
n.p.m. W związku z  dużą wysokością  odsło-
nięcia  (12  m)  w  stosunku  do  wysokości 
względnej całego wzniesienia trudno je jedno-
znacznie  zakwalifikować  jako  stokowe  lub 
podstokowe.  Odkrywka  składa  się  z  dwóch 
dawnych  poziomów eksploatacyjnych,  o  wy-
sokości 5-6 m każdy. Ściany wyższego pozio-
mu są w znacznym stopniu zarośnięte i pokry-
te  osypiskiem,  stąd jedynie  fragmentarycznie 
dostępne do obserwacji.  Poziom dolny jest w 
całości dobrze odsłonięty. Długość odsłonięcia 
wynosi 50 m (ryc. 2).

Zwietrzelina  jest  makroskopowo  jed-
nolita  i  nie  występują  w  jej  obrębie  partie 
mniej zwietrzałe lub fragmenty niezwietrzałe-
go granitu (trzony bryłowe). Istotnym elemen-
tem jest obecność wiśniowych żył mikrograni-
towych o przebiegu N–S, będących fragmen-
tem dużej strefy żyłowej rozciągającej się mię-
dzy Karpaczem i północną częścią Kotliny Je-
leniogórskiej, powstałej w po-magmowym eta-
pie  ewolucji  masywu  karkonosko-izerskiego 
(Berg  1923,  Borkowska  1966).  Mają one od 
0,5 do 2 m grubości. Pobrane próbki reprezen-
tują „typowy” gruz z górnego (G2) i dolnego 
(G3) poziomu odsłonięcia, partię wzbogaconą 
we frakcje drobne odsłaniającą się na górnym 
poziomie (G1) i silnie rozłożoną brzeżną par-
tię największej z żył mikrogranitowych (G4). 
Ponadto badaniom składu chemicznego podda-
no niezależnie pobrane cztery próbki gruzu z 
głębokości od powierzchni terenu 1, 6, 9 i 11 
m1.

Próbka G2 jest zwietrzeliną o słabo za-
znaczonych zmianach chemicznych. Występu-
ją tu prawie niezmienione skalenie, z których 
plagioklaz jest na powierzchni nieco wybielo-
ny. Analizy rentgenowskie próbki surowej i jej 
frakcji  ilastej  wykazują zawartość minerału z 
grupy K-miki oraz chlorytu (ryc. 3 i 4). Biotyt 
występuje w niewielkiej ilości i jest dość silnie 
schlorytyzowany.  Uwzględniając  wykształce-
nie i stan zachowania pozostałych składników 
można przypuszczać, że chlorytyzacja biotytu 

1 Próbki do analizy skladu chemicznego pobierane 
były wspólnie przez J. Czerwińskiego i P. Migonia 
w 1994 r.

mogła mieć miejsce w czasie procesów hydro-
termalnych i nie musi mieć związku z wietrze-
niem. Zwietrzelina z próbki G3 jest dość nie-
jednorodnie zmienionym granitem. Skaleń po-
tasowy zachowuje swoje pierwotne, magmowe 
cechy, natomiast  plagioklaz podlega proceso-
wi wybielenia, choć niektóre kryształy zacho-
wują swoją pierwotną twardość i wykształce-
nie.  Analiza  rentgenowska frakcji  ilastej  wy-
kazała  obecność  minerału  z  grupy  smektytu, 
co świadczy o przejściu w ten minerał niektó-
rych  ziaren  lub  części  plagioklazu  (zapewne 
zasobnych w cząsteczkę  anortytową).  W śla-
dowej ilości obecna jest również K-mika. Bio-
tyt,  podobnie  jak  plagioklaz,  zachowuje  się 
niejednakowo.  Niektóre  kolumnowe  agregaty 
tego  minerału  posiadają  czarną  połyskującą 
barwę, inne zaś zamieniają się w brunatne sku-
pienia,  tzw.  kocie  złoto,  ulegając  częściowej 
wermikulityzacji.

Odmienny  rodzaj  przeobrażeń  repre-
zentują dwie pozostałe próbki. Próbka G1 za-
wiera  całkowicie  przeobrażoną skałę granito-
wą, w której skalenie występują w niewielkiej 
ilości i swoimi cechami sugerują, że do anali-
zowanej  próbki  mogły  dostać  się  w  wyniku 
transportu  grawitacyjnego  lub  wodnego. 
Główną  część  próbki  stanowi  bardzo  drobny 
materiał,  który  w  świetle  analiz  fazowych 
składa się ze smektytu, K-miki i zeolitu (lau-
montyt). Zarówno obecność zeolitu, jak i wy-
kształcenie tej próbki sugerują jej powstanie w 
obrębie strefy hydrotermalnie przeobrażonego 
granitu.  Próbka  G4  wyróżnia  się  wiśniową 
barwą  i  kierunkową teksturą,  podkreśloną 
przez jaśniejsze i ciemniejsze warstewki. Pier-
wotne składniki skały uległy silnym przeobra-
żeniom,  przechodząc w minerały z grupy K-
miki i smektyt. Zabarwienie próbki jest wyni-
kiem obecności hematytu. 

Skład  chemiczny  zwietrzeliny  z  po-
szczególnych poziomów odsłonięcia nie różni 
się od siebie w sposób znaczący (ryc. 5), acz-
kolwiek na uwagę zasługuje zachowanie sodu, 
wapnia i potasu. Wyraźny ubytek sodu i wap-
nia  w partii  przypowierzchniowej,  rzędu  30-
50% zawartości, przy równoczesnym podwyż-
szeniu zawartości potasu wskazuje na wietrze-
nie przede wszystkim plagioklazów, a relatyw-
ną stabilność skaleni potasowych i biotytu.
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Stanowisko MIŁKÓW
objaśnia P. Migoń; badania mineralogiczne wykonane przez C. Augusta

Odsłonięcie zwietrzeliny granitowej w 
Miłkowie znane jest od połowy lat 70. Powsta-
ło  w trakcie  budowy  nowej  drogi  z  Jeleniej 
Góry do Karpacza. Znajduje się na wysokości 
420 m n.p.m., u północno-zachodniego podnó-
ża wyspowego wzniesienia Straconki (478 m), 
w strefie dolnego załomu stoku. Jest ono jed-
nym z większych znanych w Kotlinie Jelenio-
górskiej:  łączna  długość  ścian  wynosi  ponad 
100 m, a wysokość partii zwietrzałej dochodzi 
w części środkowej do 6-8 m. 

Pokrywa  zwietrzelinowa  cechuje  się 
dużą zmiennością wykształcenia. W północnej 
części odsłonięcia występują liczne partie nie-
zwietrzałego  granitu  – trzony  bryłowe,  two-
rząc bądź horyzonty bloków w zwietrzelinie, 
bądź inicjalne formy skałkowe (ryc. 6). Ku po-
łudniowi gruz z trzonami bryłowymi przecho-
dzi w pozornie jednolitą masę piaszczysto-gru-
zową bez trzonów i z niemal całkowicie zatar-
tym systemem pierwotnych spękań.  Dalej  ku 
południowi  czytelność  struktur  pierwotnych 
rośnie, aby w południowej partii odsłonięcia (i 
zarazem wzgórza, w stoku którym zostało ono 
założone) przejść w praktycznie niezwietrzały 
granit. W obrębie strefy gruzowej bez trzonów 
występują  pionowe,  liniowe  strefy  silniej 
zmienionego, wybielonego granitu o grubości 
10-20 cm, rozdzielone partią mniej zmienioną 
o grubości 2 m. Analizowane próbki reprezen-
tują zarówno strefy zmian (M2 i M4),  granit 
pomiędzy nimi (M3), jak i typową zwietrzeli-
nę ziarnistą występującą w odległości 2 m od 
stref zmienionych (M1).

Cechą wspólną wszystkich próbek jest 
tylko obecność kwarcu, występującego w for-
mie  drobnych  ziaren  o  granulacji  na  ogół 
mniejszej niż w skale macierzystej, często po-
krytego wodorotlenkami żelaza (lepidokrokit), 
który w analizowanym materiale jest minera-
łem  powszechnym.  Najsłabsze  przeobrażenia 
reprezentuje  „typowy”  gruz  (próbka  M1),  w 
której dominującymi składnikami są pierwotne 
minerały skałotwórcze typowe dla granitu kar-
konoskiego:  kwarc,  skaleń  potasowy,  plagio-
klaz i biotyt. W składnikach tych pod mikro-
skopem nie zauważa się większych zmian che-
micznych, tylko plagioklaz ulega nieznaczne-
mu  wybieleniu,  świadczącemu  o  powierzch-
niowej przemianie tego minerału w białą mikę. 
Biotyt  zachowuje  typowy  dla  tego  minerału 

połysk i blaszkowy pokrój, chociaż w świetle 
analiz rentgenowskich i  termicznych jest wy-
raźnie zastępowany przez wermikulit (ryc. 7 i 
8). Całkowity udział wtórnych minerałów jest 
nieznaczny, o czym świadczy niewielka strata 
masy zarejestrowana  na krzywej  TG.  Próbka 
M3  reprezentuje  nieco  silniej  przeobrażony 
granit niż próbka M1. Skaleń potasowy zatraca 
swoje  pierwotne,  różowe  zabarwienie  stając 
się  białym  bądź  kremowym  minerałem  o 
znacznie obniżonej twardości. Plagioklaz ule-
ga całkowitemu przeobrażeniu w zespół mine-
rałów ilastych, wśród których smektyt wyraź-
nie przeważa nad K-miką i minerałem miesza-
nopakietowym (26,7Ĺ).  Biotyt  wprawdzie za-
chowuje swoje cechy morfologiczne (blaszko-
wy  pokrój  i  kolumnowa  forma  skupień),  to 
jednak ulega częściowej degradacji, polegają-
cej na uwolnieniu się z jego struktury żelaza, 
które w formie brunatnego nalotu pokrywa po-
wierzchnie blaszkowych skupień.

Znacznie  intensywniejszy  stopień 
przeobrażeń  został  stwierdzony  w  próbkach 
M2 i M4, co potwierdza makroskopowe obser-
wacje dokonane w odsłonięciu. Próbka M2 re-
prezentuje  zwietrzelinę,  w  której  występuje 
niemal całkowity brak plagioklazu bądź pseu-
domorfoz po nim. Minerał ten został całkowi-
cie przeobrażony i rozpuszczony, dając mate-
riał  do  powstania  minerału  ilastego  z  grupy 
smektytu wykształconego w postaci skupień o 
mydlanym przełamie  i  tłustym połysku.  Bio-
tyt,  mimo  częściowego  zachowania  blaszko-
wego  pokroju  uległ  intensywnej  przemianie, 
przechodząc w pstry złocistobrunatny minerał, 
który w świetle analiz fazowych jest zwermi-
kulityzowanym biotytem.  Także  skaleń  pota-
sowy przechodzi w minerały ilaste: smektyt i 
K-mikę,  z  wyraźną  dominacją  pierwszego  z 
wymienionych  minerałów.  Stwierdzona  nie-
znaczna zawartość kaolinitu w próbce surowej 
wskazuje  na  możliwość  przejścia  niektórych 
ziaren skaleni w ten minerał.

Próbka  M4 jest  podobnie  dość  silnie 
zwietrzałym granitem, w którym skalenie po-
tasowe wykazują oznaki przeobrażenia polega-
jące  na  wybieleniu  jego  kryształów i  utracie 
pierwotnej  twardości.  Plagioklazu  i  biotytu 
prawie  się  nie  spotyka,  natomiast  w  próbce 
występuje  sporo minerału  ilastego o cechach 
strukturalnych  smektytu  i  podobnym  jak  w 
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próbce M2 mydlanym przełamie i tłustym po-
łysku.  Poza  smektytem  w opisywanych  sku-
pieniach występuje, w ilości podrzędnej, mine-

rał z grupy K-miki i minerał mieszanopakieto-
wy (26.6 Ĺ).

*******************

Stanowisko KARPACZ GÓRNY
objaśnia P. Migoń; badania mineralogiczne wykonane przez C. Augusta

Odsłonięcie  położone  jest  w najwyż-
szej  części  miejscowości,  koło  ostatniego 
przystanku PKS przy ulicy Karkonoskiej (ryc. 
7)  i  powstało w połowie lat  80.,  obecnie  nie 
jest użytkowane. Jego obecne wymiary wyno-
szą około 40 m długości przy wysokości ścia-
ny 3-5 m. Obecnie odsłonięta jest tylko część 
północna; głębsza część południowa (do 7 m) 
była wykorzystywana jako „dzikie” wysypisko 
odpadów, a następnie została zasypana. Stano-
wisko zajmuje pozycję przełęczową. Znajduje 
się ono na obszernym spłaszczeniu Przełęczy 
pod Czołem (820 m), podciętym dość stromy-
mi stokami o nachyleniu 10-15,  tworzącymi 
zamknięcia  subsekwentnych  dolin  Karkono-
skiego Padołu Śródgórskiego. 

Profil  zwietrzelinowy  wykształcony 
jest na granicie porfirowatym średnio- i grubo-
ziarnistym  i  wykazuje  dużą  zmienność  we-
wnętrzną  (ryc.  9).  W jego  obrębie  wyróżnić 
można  co najmniej  cztery  typy  zwietrzeliny: 
względnie niezwietrzałe, ostrokrawędziste par-
tie  granitu,  zwięzłą  zwietrzelinę  gruzową, 
mało zwięzłą   zwietrzelinę ziarnistą,  z  zatar-
tym systemem spękań pierwotnych oraz poje-
dyncze trzony bryłowe. Te ostatnie są dziś nie-
widoczne i występowały w obecnie zasypanej 
części  wyrobiska.  Dodatkowo  zwietrzelinę 
przecinają gęsto spękane żyły aplitowe o gru-
bości do 10 cm oraz szliry biotytowe, lokalnie 
zaś  stwierdzono  obecność  wąskich  (1-2  cm) 
stref silniejszego rozkładu.

Badania  mineralogiczne  przeprowa-
dzono na trzech próbkach. Próbka PC3 repre-
zentuje typową zwietrzelinę ziarnistą, w której 
w ocenie makroskopowej stopień przeobrażeń 
jest niski, a poszczególne minerały pierwotne 
pozwalają  się  wyróżnić.  Pozostałe  próby  zo-
stały pobrane w strefach silniejszego rozkładu 
i  wyższej  zawartości  frakcji  drobnych (pyło-
wej i iłowej) w stosunku do typowego gruzu. 
Próba PC1 reprezentuje pionową strefę spęka-
niową  pomiędzy  blokami  mało  zwietrzałego 
granitu, natomiast próba PC2 dość silnie rozło-

żony granit  bezpośrednio  pod poziomo prze-
biegającą partią masywną.

Próba PC 3 jest szarożółtą skałą ziarni-
stą,  w której  agregaty kwarcowo-skaleniowo-
biotytowe  są  stosunkowo  słabo  chemicznie 
przeobrażone.  Zmiany  zachodzące  w obrębie 
skaleni,  zarówno w mikroklinie, jak i  plagio-
klazach, polegają na utracie twardości i zmia-
nie  barwy.  Minerały te łatwo kruszą się  i  są 
wybielone (głównie plagioklazy,  rzadziej  mi-
kroklin)  lub  zabarwione  na brunatno  (mikro-
klin).  Biotyt  mimo utraty  połysku  jest  nadal 
czarny,  zachowując  swoje  sześcioboczne, 
blaszkowe wykształcenie. Kwarc występuje w 
formie typowych dla granitu ziaren ksenomor-
ficznych,  stosunkowo  słabo  spękanych.  Naj-
wyraźniejszą  oznaką  przeobrażeń  chemicz-
nych jest uwolnienie Fe z minerałów pierwot-
nych (biotytu, chlorytu, amfibolu, magnetytu i 
in.) i zabarwienie zwietrzeliny brunatnym pig-
mentem. O transformacji skaleni, głównie pla-
gioklazu, świadczy obecność w próbce mine-
rałów z grupy K-miki (hydromiki, illitu). Mi-
nerały  te  powodują  wspomniane  wyżej  „wy-
bielenie” skaleni.  Intensywniejszym zmianom 
plagioklazy  uległy  w  minimalnym  stopniu, 
przechodząc w śladowe ilości  smektytu i  ka-
olinitu (ryc. 10). 

Zwietrzelina  z  próbki  PC1  posiada 
średni stopień przeobrażenia. Jest wykształco-
na także w formie ziarnistej i złożona z agre-
gatów kwarcowo-skaleniowych. Skała ma bar-
wę  jasnoszarą  z  odcieniem różowym  lub  ja-
snobrunatnym. Spośród skaleni istotnym prze-
obrażeniom  uległ  plagioklaz,  przechodząc  w 
jeden  z  minerałów  ilastych  typu  kaolinitu, 
smektytu lub K-miki, natomiast skaleń potaso-
wy (mikroklin) występuje w stanie prawie nie-
zmienionym, zachowując swoje różowe zabar-
wienie.  Biotyt  zachowuje  blaszkowy  pokrój, 
ulegając  jednak  częściowemu  przeobrażeniu 
objawiającemu się uwolnieniem żelaza,  które 
w  formie  wodorotlenkowej  pokrywa  po-
wierzchnie  ziaren  współwystępujących  mine-
rałów. W minimalnej ilości pojawia się chlo-
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ryt.  Kwarc  występuje  w formie  silnie  spęka-
nych  ziaren,  dość  często  pokrytych  cienką 
warstwą wodorotlenku żelaza. We frakcji ziar-
nowej  <0,06  mm  minerały  ilaste  (kaolinit, 
smektyt i K-mika) stanowią około 50% wagi.

Skała w próbce PC 2 jest  jasnoszarą, 
bardzo kruchą zwietrzeliną o najintensywniej-
szym  stopniu  przeobrażenia,  co  potwierdza 
obserwacje  wizualne.  Powstała  ona z  granitu 
średnioziarnistego,  którego  niemal  wszystkie 
składniki mineralne uległy przeobrażeniu. Oba 
skalenie,  mikroklin i  plagioklaz,  zupełnie za-
traciły swoją twardość, przechodząc w kremo-
wą lub białą miękką masę ilastą złożoną z ka-
olinitu,  illitu  i  smektytu.  Te wtórne minerały 

gdzieniegdzie  pokryte  są  brunatnym nalotem 
lepidokrokitu. Pewna część biotytu, mimo za-
chowania  pokroju  blaszkowego  i  ciemnego, 
prawie czarnego zabarwienia, uległa dość wy-
raźnej przemianie w hydrobiotyt lub wermiku-
lit.  Być może część chlorytu obecnego w tej 
zwietrzelinie jest również produktem transfor-
macji  biotytu,  którego obecność potwierdzają 
analizy rentgenowskie. Kwarc jest bardzo sil-
nie spękany i ulega dość łatwo rozdrobnieniu. 
We frakcji ziarnowej < 0,06 mm dominujący-
mi  składnikami  są  minerały  ilaste:  kaolinit 
(około 30% wag.), smektyt (około 25%) oraz 
hydromika/illit (około 15%).

Ryc.1 Pozycja geomorfologiczna odsłonięć utworów zwietrzelinowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. 1 - 
skały osłony, 2 - granit, 3 - krawędzie tektoniczne, stanowiska zwietrzelin w położeniu: 4 - wierzcho-
winowe, 5 - grzbietowe, 6 - śródstokowe, 7 - podstokowe, 8 - dolinne; 9 - zasięg zlodowacenia skan-

dynawskiego
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Ryc. 2 Odsłonięcie zwietrzelin granitowych w Głębocku

Ryc. 3 Dyfraktogramy próbek utworów zwietrzelinowych z Głębocka. Diagramy G1-G4 dla prób po-
branych w miejscach oznaczonych na ryc. 2.
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Ryc. 4 Derywatogramy próbek utworów zwietrzelinowych z Głębocka. Diagramy G1-G4 dla prób po-
branych w miejscach oznaczonych na ryc. 2.
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Ryc. 5 Zmienność składu chemicznego zwietrzeliny w profilu Głębock

Ryc. 6 Odsłonięcie zwietrzelin granitowych w Miłkowie
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Ryc. 7 Dyfraktogramy próbek utworów zwietrzelinowych z Miłkowa. Diagramy M1-M4 dla prób po-
branych w miejscach oznaczonych na ryc. 6.
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Ryc. 8Derywatogramy próbek utworów zwietrzelinowych z Miłkowa. Diagramy M1-M4 dla prób po-
branych w miejscach oznaczonych na ryc. 6.
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Ryc. 9 Odsłonięcie zwietrzelin granitowych w Karpaczu Górnym. 1 - zwietrzelina gruzowa, 2 - spę-
kane żyły aplitowe, 3 - niezwietrzały granit, 4 - pokrywa stokowa, 5 - osypisko, 6 - miejsca poboru 

prób.

*******************

Interpretacja przemian wietrzeniowych w świetle cech strukturalnych, granulometrycznych, 
mineralogicznych i geochemicznych

Przegląd odsłonięć zwietrzelin  ziarni-
stych oraz wyniki  analiz  wskazują,  że zjawi-
sko  ziarnistej  dezintegracji  granitu  karkono-
skiego jest znacznie bardziej złożone, niż su-
gerowałyby to wcześniejsze prace, w których 
interpretacje oparte były na skąpym materiale 
analitycznym bądź wręcz tylko na opisie cech 
makroskopowych.  Z wcześniej  wydzielonymi 
czterema głównymi typami strukturalnymi ko-
respondują  trzy  typy  zwietrzelin  wykazujące 
odmienny charakter przeobrażeń skały macie-
rzystej (tabela 1).

Najczęściej występująca jest zwietrze-
lina gruboziarnista, odpowiadająca nieformal-
nemu określeniu „kaszy granitowej”, cechują-
ca się zdecydowaną przewagą frakcji żwirowej 
i piaszczystej, w której udział frakcji pyłowej i 
iłowej nie przekracza 10%. Ten typ zwietrze-
nia dokumentuje większość analiz składu gra-
nulometrycznego  prezentowanych  przez  Ko-
strzewskiego (1968)  oraz Borkowską  i  Czer-
wińskiego (1973). Oznaki dekompozycji są w 
niej  nieznaczne i  jedynie plagioklaz znajduje 
się w stadium inicjalnego wietrzenia chemicz-
nego, dając podrzędne ilości illitu i smektytu. 
O  preferencyjnym  wietrzeniu  plagioklazu 
świadczy  także  stwierdzany  często  w  anali-
zach chemicznych ubytek wapnia i sodu przy 

równoczesnym  wzroście  zawartości  potasu. 
Biotyt,  często uważany za najsłabsze ogniwo 
w wietrzeniu skał kwaśnych, zwykle zachowu-
je swój pokrój i połysk, a odnotowana lokalnie 
jego chlorytyzacja jest raczej wynikiem zmian 
hydrotermalnym.

Drugą kategorią są granity silnie roz-
łożone,  występujące  najczęściej  w liniowych 
strefach zaawansowanej dezintegracji, ale tak-
że  wzdłuż  kontaktów z  granitem masywnym 
oraz  miejscami  wokół  trzonów  bryłowych. 
Stopień  przeobrażeń  jest  tu  znacznie  wyższy 
niż w utworach pierwszego typu. Najdalej po-
sunięte  są  one  w  plagioklazach  i  biotycie, 
kosztem których pojawia się smektyt, K-mika 
i wermikulit, przy czym ten pierwszy wyraźnie 
dominuje.  Kaolinit,  którego  istnienie  sugero-
wano we wcześniejszych pracach (Dumanow-
ski  1961,  Jahn 1962),  pojawia  się  śladowo i 
tylko  w  niektórych  próbkach.  Bardziej  za-
awansowany niż  w typowym gruzie  wietrze-
niowym  jest  także  rozkład  mikrogranitów 
przecinających granity. Różnice ujawniają się 
ponadto  w granulometrii  obu typów, gdyż w 
grupie drugiej  udział  frakcji  pyłowej i  iłowej 
wagowo przekracza 10%. 

Trzecią  grupę  zwietrzelin  stanowią 
utwory,  w  których  charakter  przeobrażeń 
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wskazuje na pierwszorzędną rolę działalności 
hydrotermalnej.  Występują w nich niewielkie 
ilości skaleni, natomiast pojawiają się minera-
ły  nieobecne  w granicie,  jak  zeolity,  stwier-
dzone na przykład w Głębocku. Na hydroter-
malne  pochodzenie  niektórych  skał  zmienio-
nych wskazali wcześniej m.in. Chodak i Jahn 
(1985).

Z  interpretacyjnego  punktu  widzenia 
kluczowe  znaczenie  ma  ustalenie  wzajemnej 
relacji  między  utworami  pierwszej  i  drugiej 
grupy, które mogą reprezentować różne okresy 
i typy wietrzenia, różny czas działania procesu 
lub wskazywać na wpływ skały macierzystej, 
przy  czym  rozwiązania  te  niekoniecznie  się 
wykluczają.  Obserwowane  w  odsłonięciach 
częste współwystępowanie zwietrzelin obu ty-
pów skłania do wniosku, że przede wszystkim 
odzwierciedlają  one  różnice  w  mate -
riale  wyjściowym. Granity silnie zmienio-
ne nie występują samodzielnie, lecz linijnie w 
obrębie typowych gruzów i niemal zawsze w 
jasnej pozycji strukturalnej: w pionowych stre-
fach  dyslokacyjnych  (Kowarska  Czuba)  lub 
spękaniowych (Miłków, Karpacz Górny), pod 
partiami  masywnymi,  których  granica  jest 
ostra, w pobliżu żył mikrogranitowych, a więc 
w miejscach osłabienia skały względem proce-
sów wietrzeniowych.  Większy stopień spęka-
nia,  podobnie  jak obecność dyslokacji  i  stref 

skruszenia,  zwiększa  powierzchnię  oddziały-
wania wody na skałę i równocześnie zapewnia 
istnienie  dróg  odprowadzenia  części  produk-
tów rozkładu, które przeszły do roztworu. Na 
znaczną rolę cech skały macierzystej w ukie-
runkowaniu  wietrzenia  wskazuje  zresztą  po-
wszechność  pokryw  ziarnistych  na  granicie 
porfirowatym i sporadyczność ich występowa-
nia na odmianie drobno- i równoziarnistej, co 
zauważył już B. Dumanowski (1968).

Zaakceptowanie  głównej  roli  zróżni-
cowanego czasu oddziaływania wietrzenia jest 
wątpliwe w świetle charakteru pokryw w pro-
filach  pionowych  o  dużej  miąższości.  Mimo 
co najmniej kilkumetrowych grubości stopień 
ich  rozkładu  jest  bardzo  podobny  (np.  zwie-
trzeliny  w  Głębocku),  nie  odzwierciedla  się 
jednoznacznymi trendami geochemicznymi,  a 
jedyną  powszechnie  występującą  różnicą  jest 
większa  zwięzłość  zwietrzeliny  na  większej 
głębokości. Z kolei przeciw przyjęciu tezy, że 
oba główne typy zwietrzelin mogą dokumen-
tować  różne  okresy  wietrzenia,  przemawia, 
obok  współwystępowania  w  profilach,  także 
podobny kierunek przeobrażeń,  gdzie różnice 
dotyczą tylko stopnia ich zaawansowania. Do-
minują procesy smektytyzacji i wermikulityza-
cji, z podrzędną rolą illityzacji i pojawianiem 
się K-miki i minerałów mieszanopakietowych 
w stadium przejściowym.

Tabela 1 Skład mineralny zwietrzelin granitowych ustalony na podstawie analiz: mikroskopowej, dy-
fraktometrycznej i derywatograficznej. G - Głębock, M - Miłków

Minerał/nr próbki G1 G2 G3 G4 M1 M2 M3 M4
kwarc +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++
skaleń potasowy ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++
plagioklaz ++ ++ ++ ++ ++++ ++ +++ +++
biotyt/wermikulit ++ ++ + + ++ + ++ +
chloryt (+) + (+) +
smektyt + (+) + + +++ ++ +++
illit/hydromika + + ++ +++ ++ + +
kaolinit (+) (+) (+)
minerały mieszano-
pakietowe I/S

(+) (+) (+) + (+) (+) ++ +

wodorotlenki Fe (+) + + + + +
gips (+)
kalcyt (+) (+)
strata masy (w % wag.) 11,0 4,2 5,8 5,3 10,0 10,8 5,3 9,2

Objaśnienia zawartości:
+++++ - dominująca; ++++ - b. znaczna; +++ - znaczna; ++ - wyraźna; + - podrzędna; (+) - śladowa
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Kontekst czasowy i zróżnicowanie dróg ewolucyjnych

W dotychczasowej literaturze domino-
wał pogląd o plioceńsko–wczesnoczwartorzę-
dowym  wieku  zwietrzelin  ziarnistych,  które 
miały się formować się w warunkach klimatu 
umiarkowanego  niesprzyjającego  przeobraże-
niom chemicznym (Borkowska & Czerwiński 
1973,  Jahn 1974,  Hrádek 1976).  Potwierdze-
niem takiego poglądu było stwierdzenie przez 
Jahna  (1960)  redeponowanych  gruzów  wie-
trzeniowych pod utworami zlodowacenia kon-
tynentalnego  w  Kotlinie  Jeleniogórskiej,  co 
ewidentnie wskazuje na ich istnienie już przed 
środkowym plejstocenem. Plejstocen miał być 
raczej okresem degradacji pokryw wietrzenio-
wych,  stąd  współczesne  zróżnicowanie  ich 
miąższości i ślady ścięcia w postaci kos stoko-
wych  i  ostrej  granicy  między  zwietrzeliną  i 
wyżej  leżącymi  utworami  soliflukcyjnymi 
(Büdel 1937, Jahn 1968). Przyrost miąższości 
zwietrzelin w czwartorzędzie  byłby niewielki 
(Migoń & Czerwiński 1994).

Systematyczna analiza większej ilości 
odsłonięć  na  obszarze  masywu  karkonosko–
izerskiego,  nowe  fakty  dotyczące  historii  ru-
chów  neotektonicznych  (Sroka  1991,  Migoń 
1993)  oraz  nowe  dane  o  tempie  głębokiego 
wietrzenia w strefie umiarkowanej  (m.in. Pa-
vich 1985, 1989, Velbel 1985, Thomas 1994, 
1995) pozwalają nieco inaczej spojrzeć na hi-
storię  procesów wietrzeniowych  w masywie. 
Podstawowe znaczenie  mają  w nim wyraźny 
związek  przestrzennego  zróżnicowania  po-
kryw wietrzeniowych z cechami rzeźby terenu 
oraz pozornie anomalny fakt wyższych grubo-
ści saprolitu w położeniu stokowym i podsto-
kowym  w stosunku  do  stanowisk  w  pozycji 
przydolinnej. 

Obecność przynajmniej kilkumetrowej 
strefy wietrzenia u stóp wzgórz granitowych w 
Kotlinie Jeleniogórskiej została zinterpretowa-
na jako wynik bardziej  efektywnego wietrze-
nia  w pozycji  podstokowej  (Migoń  1993),  a 
zatem jako przesłanka młodszego wieku wie-
trzenia  ziarnistego  w  stosunku  do  głównych 
rysów  konfiguracji  terenu  Kotliny.  Także 
stwierdzenie  obecności  pokrywy  wietrzenio-
wej  na  wypukłych  załomach  stoku,  przełę-
czach  i  grzbietach  wododziałowych  sugeruje 
jej względnie młody wiek, w przeciwnym ra-
zie  należałoby  przyjąć  znikome  obniżanie  w 
takich położeniach, co wydaje się sprzeczne z 
powszechnością dowodów wydajnej denudacji 

peryglacjalnej (Jahn 1968, Traczyk 1996). Jest 
zatem bardzo mało prawdopodobne, aby gruzy 
wietrzeniowe  były  zachowanymi  spągowymi 
partiami  starego (starotrzeciorzędowego?)  sa-
prolitu,  poniżej  którego ukształtował  się  wy-
spowy  krajobraz  granitowy  Kotliny  Jelenio-
górskiej,  mający  wszelkie  cechy  odsłoniętej 
powierzchni  podregolitowej  (Jahn  1980,  Mi-
goń  1993,  1997).  Przeciw  takiej  hipotezie 
przemawia  także  zredukowana  grubość  po-
kryw ziarnistych w obniżeniach, będących teo-
retycznie najlepszymi miejscami do zachowa-
nia się reliktów starego płaszcza zwietrzelino-
wego.

Duże  miąższości  zwietrzelin  ziarni-
stych na stokach o nachyleniu do 15-20° (na-
wet  do  10  m)  wskazują  na  bardzo  wysokie 
tempo wietrzenia mierzone przyrostem grubo-
ści profilu w stosunku do tempa obniżania sto-
ku,  co podważa pogląd,  że w czwartorzędzie 
występowało tylko ścinanie wcześniej ukształ-
towanych profili. W bardziej wyrazisty sposób 
czwartorzędowe pogłębianie  profili  wynika  z 
cech  pokrywy  wietrzeniowej  wzdłuż  tekto-
nicznej  północnej  krawędzi  Karkonoszy.  W 
środkowym plejstocenie była ona reaktywowa-
na, czego dowodzi sięgające 15 m zawieszenie 
poziomów den dolinnych o wieku prawdopo-
dobnie  odpowiadającym  zlodowaceniu  Odry 
ponad  dnem  Kotliny  Jeleniogórskiej  (Sroka 
1991, Migoń 1993). Cokoły zawieszonych po-
ziomów  terasowych  cechują  się  głębokim 
zwietrzeniem,  sięgającym  miejscami  nawet 
poziomu  współczesnego  koryta  (Sobieszów, 
Karpacz,  Kowary);  także  pokrywa  aluwialna 
zalegająca  na  cokole  zawiera  zwietrzałe  oto-
czaki  granitu. Głębokość wietrzenia na coko-
łach skalnych sięga 15 m (Kowary Średnie), a 
podobne miąższości występują także poza wy-
lotami  dolin (Krzaczyna).  Inicjalny  charakter 
wietrzenia granitu budującego cokoły, wynika-
jący  z  jego  cech  mineralogicznych  i  chemi-
zmu, prowadzi do wniosku, że kilkunastome-
trowe  pogłębianie  mogło  w  całości  zajść  w 
czwartorzędzie.  Taka  wartość,  choć  wysoka, 
nie jest sprzeczna z obecnym stanem wiedzy o 
możliwym  tempie  wietrzenia  (maksymalne 
wartości mogą dochodzić do 40-50 m/Ma; por. 
Thomas, 1994), a byłaby ona efektem kombi-
nacji  kilku sprzyjających czynników.  Położe-
nie  w  strefie  tektonicznie  aktywnej  stwarza 
predyspozycję  strukturalną  w  postaci  stref 
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strzaskania;  były  one  dokumentowane  przez 
Berga  (1940)  i  Mierzejewskiego  (1986).  Ini-
cjalne  osłabienie  podłoża  ułatwia  krążenie 
wód podziemnych, a zestromienie dolnej partii 
stoku w efekcie reaktywacji  krawędzi  zwięk-
sza gradient hydrauliczny, umożliwiając głęb-
sze  krążenie  i  dobry  drenaż  profilu.  Równo-
cześnie strefa dolnego załomu stoku pozostaje 
miejscem  akumulacji  koluwialnej,  która  po-
dobnie jak grubofrakcyjne aluwia chroni wie-
trzejące podłoże przed denudacją, nie izolując 
go od wpływów zewnętrznych. Odziedziczone 
struktury tektoniczne odegrały zapewne także 
istotną rolę w pogłębianiu profili w położeniu 
przełęczowych.

Przesłanki  czwartorzędowego  wieku 
niektórych  profili  nie  wykluczają  starszego, 
plioceńskiego wieku innych. Stratygraficznym 
dowodem przedczwartorzędowego  wieku jest 
wspominana wyżej obecność gruzów wietrze-
niowych  pod  iłami  warwowymi,  a  starszy 
wiek i  wolne tempo przyrostu charakteryzuje 
zapewne saprolity na szerokich starych (plio-
ceńskich?) powierzchniach denudacyjnych. W 
północnej przynajmniej raz zlodowaconej czę-
ści  Kotliny,  na  szerokich  powierzchniach 
szczytowych  wzgórz  ostańcowych  grubość 
strefy wietrzenia sięga 1 m. Nawet jeśli zało-
żymy całkowitą denudację starszej pokrywy w 
trakcie  zlodowacenia,  to  jej  późniejszy  przy-
rost będzie wielokrotnie wolniejszy niż w po-
zycjach podstokowych.

Produktów  wietrzenia  ziarnistego  nie 
należy zatem traktować jako pokrywy jednoli-

tej pod względem wieku i warunków rozwoju, 
a  reliktowej  względem  współczesnego  etapu 
morfogenezy. W rzeczywistości obserwujemy 
duże zróżnicowanie dróg ewolucyjnych, uwa-
runkowane  różnymi  czynnikami  lokalnymi, 
czego  rezultatem  jest  różny  wiek,  grubość  i 
tempo przyrostu pokrywy. Reliktowy charak-
ter mają tylko profile pogrzebane pod osadami 
glacjalnymi w północnej  części  Kotliny Jele-
niogórskiej.  Zachowanie  profili  w  położeniu 
stokowym  prawdopodobnie  zmieniało  się  w 
czasie  czwartorzędu  i  przebiegało  według 
schematu:  ścięcie  w  okresach  chłodnych  w 
wyniku denudacji  peryglacjalnej   odnowie-
nie po zmianie warunków środowiskowych  
pogłębienie  w  okresach  ciepłych,  co  w  per-
spektywie długookresowej powodowało obni-
żanie powierzchni stokowej. Od miejscowych 
warunków  drenażu  i  cech  podłoża  zależało, 
który  z  dwóch  antagonistycznych  procesów 
był  bardziej  wydajny.  W obrębie  stoków ist-
niały jednak strefy szczególnie sprzyjające po-
głębianiu  profili,  uwarunkowane  tektonicznie 
lub  litologicznie,  które  mogło  przeważać  w 
skali  całego  czwartorzędu.  Pogłębianie  było 
najintensywniejsze  w  pozycjach  podstoko-
wych,  zachodziło  także  na  szerokich  przełę-
czach  i  wododziałach.  Spłycanie  miało  zna-
czenie lokalne i jest uwarunkowane litologicz-
nie; korzystne warunki stwarza obecność ma-
sywnych partii  granitu i  horyzontów trzonów 
bryłowych.

*********************

3. 2. Peryglacjalne formy i pokrywy stokowe w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej 

Andrzej Traczyk 

3. 2. 1. Geneza i wiek pokryw w dolnych partiach stoków Karkonoszy 
i w Kotlinie Jeleniogórskiej

Plejstoceńska  rzeźba  Karkonoszy  i 
Kotliny  Jeleniogórskiej,  kształtowana  była 
głównie przez procesy peryglacjalne i glacjal-
ne.  Te  ostatnie  mają  w  omawianym  rejonie 
dwojaki wyraz morfogenetyczny. Są to zarów-
no  procesy  związane  z  rozwojem  lokalnego 
zlodowacenia  górskiego,  które  doprowadziły 
do powstania karów lodowcowych i stref aku-
mulacji morenowej, jak i zjawiska związane z 

wtargnięciem do Kotliny Jeleniogórskiej lądo-
lodu  skandynawskiego.  Sporną,  jak  dotych-
czas, kwestią jest nie tylko ilość i wiek trans-
gresji lądolodu skandynawskiego, ale również 
ich wpływ na rozwój rzeźby Kotliny Jelenio-
górskiej. 

W  północnej  części  Kotliny  efektem 
pobytu  lądolodu  są  formy  akumulacji  polo-
dowcowej  i  wywołane  nią  zmiany  hydrogra-
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ficzne, a także zmutonizowane pagórki grani-
towe  (Jahn  1952).  Natomiast  w środkowej  i 
południowej  części  Kotliny  Jeleniogórskiej, 
nie objętej całkowicie zasięgiem lądolodu wy-
stępują tylko lokalnie pokrywy utworów zasto-
iskowych (Jahn 1976). Trudno jest jednak oce-
nić, jaki był wpływ lądolodu na rozwój stoków 
w rejonie Wzgórz Łomnickich. Występujące w 
ich  obrębie  pokrywy  utworów stokowych  są 
pod  względem  litologicznym  i  stratygraficz-
nym podobne do osadów stokowych występu-
jących w dolnych partiach Karkonoszy i Pogó-
rza Karkonoskiego.  Różnice polegają  jedynie 
na większym udziale frakcji pylastej (gliny py-
lasto-gruzowe)  oraz  częstym  występowaniu 
rytmicznie  warstwowanych  piasków  i  drob-
nych gruzów, które zalegają zazwyczaj bezpo-
średnio na granitowym podłożu. 

Można zatem wnioskować, że podob-
nie jak i w Karkonoszach pokrywy stokowe w 
Kotlinie  zostały  ukształtowane  w  okresie 
ostatniego  cyklu  peryglacjalnego.  Rzuca  to 
również pewne światło na zagadnienie piętro-
wego zróżnicowania plejstoceńskich procesów 
stokowych (Migoń, Traczyk 1999). Ze wzglę-
du na czytelność i stan zachowania form aku-
mulacji stokowej właściwe będzie omówienie 
zagadnienia wykształcenia pokryw stokowych 
poczynając od obszaru Karkonoszy.

Na wierzchowinie Karkonoszy do dzi-
siaj są czytelne w morfologii powstałe podczas 
Vistulianu  różnorodne  formy  peryglacjalne: 
skałki,  terasy  altyplanacyjne,  klify  mrozowe, 
lodowce gruzowe, grunty strukturalne. Na sto-
kach w licznych rozcięciach erozyjnych poto-
ków  widoczne  są  natomiast  pokrywy  gru-
zowo-blokowe i gliniasto-gruzowe. 

Pokrywy stokowe Karkonoszy są zróż-
nicowane pod względem teksturalnym i litolo-
gicznym.  W  piętrze  szczytowym  przeważają 
grubofrakcyjne, luźne utwory gruzowo-bloko-

we  lub  gruzowe,  tworzące  rozległe  pokrywy 
typu block-fields. Miejscami na wierzchołkach 
kopulastych ostańców denudacyjnych i na pła-
skich powierzchniach zrównań występuja sła-
bo przekształcone przez procesy stokowe blo-
kowo-głazowe pokryw eluwialne lub też roz-
waliska peryglacjalne wokół skałek rezydual-
nych. Pokrywy na stokach silniej nachylonych 
posiadają  charakterystyczny  mikrorelief,  na 
który  składają  się  zespoły  lobów,  jęzorów  i 
wałów blokowych. Brak wypełnienia drobno-
frakcyjnego w tych pokrywach oraz specyficz-
ny  mikrorelief  wskazują,  że  powstały  one  w 
wyniku ruchu soliflukcyjnego scementowanej 
lodem gruntowym masy skalnej.  Pod wzglę-
dem genetycznym są  one  zatem zbliżone  do 
pokryw typu kurumów niż peryglacjalnych po-
kryw grawitacyjnych. W wyniku działania wy-
żej wymienionych procesów w niektórych czę-
ściach Karkonoszy (stoki  Łabskiego Szczytu, 
Wielkiego Szyszaka,  Czarnego Grzbietu)  po-
wstały  nawet  niewielkie  lodowce  gruzowe 
(Chmal,  Traczyk  1993).  Jedynie  blokowisko 
na stromych stokach Śnieżki ma charakter po-
krywy grawitacyjnej typu scree slope (Traczyk 
1995).

W środkowych odcinkach stoków kar-
konoskich  występują  pokrywy glin  gruzowo-
blokowych  oraz  glin  gruzowo-piaszczystych. 
Na ogół  składają się one wyłącznie z jednego 
lub dwóch poziomów utworów stokowych le-
żących  bezpośrednio  na  zwietrzelinie  lub  na 
podłożu  skalnym.  W  dole  są  to  smugowane 
gliny głazowe (ryc. 1A; warstwa 2), w górze 
gliny gruzowo-piaszczyste  (1A;  1).  Ostrokra-
wędzistość materiału skalnego w tych osadach 
oraz  ich  niewielka  miąższość  może  być  po-
średnim  wskaźnikiem  intensywnej  denudacji 
stoków  karkonoskich w schyłkowej fazie plej-
stocenu. 
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Ryc. 1. Schemat wykształcenia osadów pokrywowych w górnych (A) środkowych (B) i dolnych (C) 
partiach stoków karkonoskich. Objaśnienia: A. 1-gliny gruzowo-piaszczyste, 2-smugowane gliny głazowe, 3-
podłoże skalne; B. 1-piaski gliniaste z domieszką gruzu, 2-gliny gruzowo-pylaste, 3-gliny gruzowo-blokowe, 4-
podłoże skalne, C. 1-piaski i pyły z węglami drzewnymi, 2-piaski pylaste, 3-gliny pylasto-gruzowe, 4-rytmicz-
nie warstwowane piaski i drobne gruzy, 5-gliny głazowe, 6-podłoże skalne. 

Poniżej  wysokości  900-800  m n.p.m. 
pokrywy złożone są z 2 do 4 poziomów utwo-
rów stokowych. Dolny poziom jest w tej stre-
fie reprezentowany przez gliny gruzowe z blo-
kami (1B; 3). Środkowy wykształcony jest w 
postaci  gruzowo-pylastych  glin  soliflukcyj-
nych (1B; 2), natomiast górny tworzą gliniaste 
piaski deluwialne z pojedynczymi elementami 
gruzowymi  (1B;1).  Grubość  tak  wykształco-
nych pokryw, z wyjątkiem przydolinnych par-
tii stoków, nie przekracza jednak 1.5-1.8 m.

W  podobny  sposób  wykształcone  są 
utwory  pokrywowe  w  najniższych  partiach 
stoków Karkonoskich oraz w obrębie dna Ko-
tliny Jelniogórskiej, z tą jednak różnicą, że po-
między dolnym (1C; 5) a górnym poziomem 
(1C;  3)  glin  soliflukcyjnych  występują  ryt-
micznie  warstwowane  różnoziarniste  piaski  i 
drobne gruzy, bądź też laminowane piaszczy-
ste pyły (1 C; 4). Miąższość utworów lokalnie 
wzrasta, w tej strefie do ponad 2 m (ryc. 2)

Dolna glina soliflukcyjna, zawierająca 
materiał  blokowy o średnicach dochodzących 

do  0.6-0.8  m,  charakteryzuje  się  znacznym 
stopniem obwietrzenia. Przejawia się to w wy-
raźnym zaokrągleniu krawędzi bloków oraz jej 
brunatno-czerwonym zabarwieniu.

Strop  dolnej  gliny  soliflukcyjnej  w 
najniższych partiach  stoków wykazuje  często 
wyraźne ślady erozji,  zazwyczaj  jest on rów-
nież  zachowany  jedynie  szczątkowo.  Można 
zatem przypuszczać, że akumulację rytmicznie 
warstwowanych osadów stokowych (grezes li-
tees) prawdopodobnie poprzedzała faza inten-
sywnej erozji stoków. 

Charakterystyczną  cechą  wykształce-
nia górnych partii pokryw w tej strefie wyso-
kościowej jest również znaczna (do 35-40%), 
nie  spotykana  w zwietrzelinach  granitowych, 
zawartość materiału drobnopiaszczystego i py-
lastego  (ryc.  2;  Mysłakowice,  Staniszów). 
Osad ten powstał  prawdopodobnie w wyniku 
rozwoju  intensywnych  procesów  wietrzenia 
mrozowego (mikrogeliwacji), które zachodziły 
w warunkach ostrego klimatu peryglacjalnego 
w schyłkowej fazie ostatniego zlodowacenia.
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Ryc. 2. Przykładowe profile osadów stokowych z rejonu Kotliny Jeleniogórskiej (Wzgórza Łomnic-
kie).  Objaśnienia:  Sosnówka:  1-glina piaszczysta z drobnym gruzem, 2-piasek pylasty z pojedyn-
czym drobnymi gruzami, 3-pył piaszczysty wzbogacony w stropie i w spągu w drobny gruz, 4-smu-
gowane, zażelazione piaski granitowe, 5-piasek i gruz, 6-poziom kos stokowych w zwietrzelinie gra-
nitowej, Mysłakowice: 1-pylasto-piaszczyste współczesne deluwium stokowe, 2-pył (deluwium póź-
noplejstoceńskie), 3-glina pylasto-gruzowa z wkładkami gliny piaszczysto gruzowej (kopalne struktu-
ry soliflukcyjne),  Staniszów: 1-pył, 2-smugowane piaski przechodzące w laminowane piaski i pyły 
(3), 4-zwietrzelina granitu. 

W niektórych odsłonięciach na glinach 
pylasto-gruzowych obserwowano również po-
krywy  bezteksturalnych,  nie  zawierających 
żadnych szczątków organicznych piasków py-
lastych z niewielką domieszką bardzo drobne-
go gruzu (1C; 2). Wykształcenie tych utworów 
pozwala  na  ich  zakwalifikowanie  do  grupy 
osadów deluwialnych, powstałych jednak jesz-
cze w późnym glacjale w wyniku rozwoju pro-
cesów spłukiwania.

Na wykształconych w ten sposób osa-
dach stokowych zalegają pylaste i piaszczyste 
deluwia  holoceńskie  (ryc.  1C;  1),  osiągające 
lokalnie  miąższość do 1.5 m. (np.  w obrębie 
Wzgórz  Łomnickich,  na  Pogórzu  Karkono-
skim).  Zawierają  one  liczne  węgle  pożarowe 
oraz elementy antropogeniczne, które są zapi-
sem wyrębu lasów karkonoskich i  rolniczego 
zagospodarowania stoków .

Podobną do wyżej opisanej sekwencję 
warstw w pokrywach stokowych Karkonoszy 
wyróżnili  m.in.  J.  Büdel  (1937)  i  A.  Jahn 
(1968). Wg Jahna jest ona zapisem trzech faz 
klimatycznych würmu (ryc.3 - Karpacz). Zda-
niem tego autora  w dolnym würmie warunki 
klimatyczne  sprzyjały  rozwojowi  intensyw-
nych  procesów  soliflukcji.  W  środkowym  i 
górnym würmie, wraz z zaostrzaniem się wa-
runków klimatycznych i redukcją warstwy ak-
tywnej wiecznej zmarzliny rozwijały się nato-
miast  procesy mikrogeliwacji  i kongeliflukcji 
(sheet solifluction).  Würmski  wiek  omawia-
nych  pokryw  dokumentuje  stanowisko  w 
Czarnem (ryc. 3), gdzie na zaburzonych krio-
genicznie torfach interglacjalnych (eemskich?) 
zalega poziom warstwowanych piasków stoko-
wych przykrytych gliną soliflukcyjną. 
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Ryc. 3. Profile osadów stokowych w Karpaczu, Czarnem k. Jeleniej Góry oraz Kowarach ukazujące 
typowe cechy pokryw stokowych Karkonoszy i  Kotliny  Jeleniogórskiej.  Objaśnienia:  Karpacz  A- 
piaszczysto-pylasty utwór deluwialny, B-glina z blokami, C- poziom kos stokowych, D- zwietrzelina 
granitowa; Czarne: 1- , 2-, 3-rytmicznie warstwowane piaski stokowe, 4-torfy (interglacjał Eemski), 

Przedstawiony  powyżej  schemat  roz-
woju procesów stokowych dobrze korespondu-
je  z  wynikami  badań  stratygrafii  ostatniego 
zlodowacenia górskiego Karkonoszy (Traczyk 
1989, Chmal, Traczyk 1994), które w pośredni 
sposób wskazują na zmienność warunków pa-
leoklimatycznych ostatniego glacjału. Z badań 
tych wynika, że ostatnie lokalne zlodowacenie 
górskie  miało  największy  zasięg  w  dolnym 
würmie, gdy klimat był umiarkowanie chłodny 
i stosunkowo wilgotny. Z fazą tą można rów-
nież  wiązać powstanie  dolnych glin  solifluk-
cyjnych.

W okresie pleniglacjalnym, który cha-
rakteryzował się umiarkowanie chłodnym kli-
matem,  powstawały  przypuszczalnie  rytmicz-
nie warstwowane gruzy i piaski rozdzielające 
dwa poziomy glin soliflukcyjnych. Taki układ 
utworów pokrywowych widoczny jest m.in. w 
odsłonięciu w Kowarach Górnych. 

W górnym würmie lodowce karkono-
skie ograniczone były jedynie do najbliższego 
przedpola karów. W tym etapie prawdopodob-
nie  rozwinęły  się  również  formy  lodowców 

skalnych (Chmal, Traczyk 1993). Wskazuje to, 
że  klimat  Karkonoszy  był  wówczas  suchy  i 
bardzo zimny. Przypuszczalnie w takich wła-
śnie warunkach powstały również górne, silnie 
pylaste gliny soliflukcyjne, a w piętrze szczy-
towym Karkonoszy pokrywy gruzowo-bloko-
we. 

Schyłek  plejstocenu,  podczas  którego 
w wyniku zmiany klimatu doszło do szybkiego 
zaniku wiecznej zmarzliny, był prawdopodob-
nie okresem intensywnego rozwoju procesów 
spłukiwania stokowego. Procesy te, zachodzą-
ce jeszcze w fazie poprzedzającej rozwój po-
krywy  roślinnej,  doprowadziły  do  powstania 
piaszczysto-pylastych osadów deluwialnych.

Holocen zapisał się w morfologii sto-
ków  jedynie  akumulacją  osadów  deluwial-
nych. Znaczna zawartość materiału antropoge-
nicznego  wskazuje  jednak,  że  ich  powstanie 
należy  wiązać  z  już  okresem  historycznym. 
Potwierdza to m.in. datowanie mady w dolinie 
Łomnicy  (Dumanowski,  Jahn,  Szczepankie-
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wicz 1962), której powstanie wiąże się z fazą 
karczowania lasów karkonoskich w XIX w. 

Potwierdzeniem powyższego wniosku 
są  wyniki  badań  osadów wypełniających  za-
głębienia  bezodpływowe  w  pobliżu  Małego 
Stawu.  Datowania  radiowęglowe  wypełnisk 
wskazują, że przez większą część holocenu w 
zagłębieniach  tych  sedymentowane  były  na-
muły organiczne.  Jedynie  w stropowych par-
tiach  występowały  namuły  mineralno-orga-
niczne  i  utwory  piaszczyste,  wskazujące  na 
zwiększenie tempa sedymentacji (Chmal, Tra-
czyk 1988). 

Z przedstawionego powyżej schematu 
rozwoju utworów pokrywowych wynika, że w 
przeważającej części ostatniego glacjału stoki 
karkonoskie poddawane były erozji i denuda-
cji. Wyraża się to zarówno w sposobie zalega-
nia, jak i w występowaniu poziomów zerodo-
wania w obrębie pokryw oraz ich niewielkiej 
miąższości.  Holocen,  wyłączając  strefy  osu-
wisk  i  mur,  był  okresem stabilizacji  stoków. 
Faza  wzmożonej  akumulacji  deluwialnej  w 
dolnych partiach zboczy wystąpiła dopiero w 
okresie historycznym wraz z intensywnym za-
gospodarowaniem stoków przez człowieka. 

***********************
Opis stanowisk terenowych

Stanowisko WOJCIESZYCE 

Stanowisko w Wojcieszycach położo-
ne jest na wys. ok. 390 m n.p.m., u podstawy 
stoku stanowiącego zarazem krawędź morfo-
logiczną  Wysoczyzny  Rybnicy  (wschodnia 
cześć Pogórza Izerskiego) zbudowanej  z łup-
ków metamorficznych i  gnejsów.  Stok ten w 
dolnej partii wykształcony jest jednak w obrę-
bie  granitów.  W odsłonięciu  widoczne  są  od 
góry: piaszczysto-gruzowa glina soliflukcyjna, 
pod nią smugowane piaski i drobny gruz gra-
nitowy  zalegający  bezpośrednio  na  ziarnistej 
zwietrzelinie granitu. Poziom warstwowanych 
piasków i gruzów interpretowany jest jako od-
powiednik grezes litees (stratified slope depo-
sits). 

Utwory  stokowe tego typu występują 
dosyć powszechnie w Sudetach, najczęściej na 
stokach o nachyleniu od 15 do 28 w strefie 
wysokościowej  600-750 m n.p.m.  Większość 
stanowisk  zlokalizowana  jest  w strefach  dol-
nych  załomów  stokowych,  głównie  na  zbo-
czach, których ekspozycje zawierają się w sek-
torze W-NE (Traczyk 1996). Znaleziono jed-
nak pojedyncze stanowiska na stokach ekspo-
nowanych na S. Brak wyraźnego związku po-
między  ekspozycją  stoku  a  występowaniem 
rytmicznie  warstwowanych  osadów  stoko-
wych może wskazywać, że ich rozwój nie mu-
siał  być  związany  z  pokrywą  śnieżną.  Ryt-
micznie warstwowane osady stokowe w Sude-
tach  charakteryzują  ponadto  się  stosunkowo 
słabym  wysortowaniem  materiału  oraz  bra-
kiem  tekstur  open work.  Występują  one  na 
skałach krystalicznych (granity, granodioryty), 

wulkanicznych  (bazalty),  metamorficznych 
(gnejsy, łupki metamorficzne) oraz osadowych 
(zlepieńce, piaskowce, mułowce, szarogłazy). 

Grezes litees wykształcone na podłożu 
granitów i granodiorytów cechują się większą 
gruboziarnistością,  natomiast  na łupkach me-
tamorficznych i gnejsach, a zwłaszcza na ba-
zaltach występują różnofrakcyjne gruzy i pia-
ski z dużą domieszką materiału pylastego. Na 
stokach o nachyleniu do 20 są to zazwyczaj 
warstwowane piaski  pylaste i  piaski,  rzadziej 
drobne gruzy. Natomiast na stokach o nachyle-
niu powyżej 24 występują osady zbudowane 
wyłącznie z różnofrakcyjnych gruzów. 

Prawdopodobnie powstały one w wy-
niku  rozwoju  płytkiej  soliflukcji  warstwowej 
typu  sheet  solifluction i  w ograniczonym za-
kresie spłukiwania stokowego (Traczyk 1996). 
Jedynie taka kombinacja procesów stokowych 
mogła  spowodować  powstanie  cienkich,  na-
kładających się  na siebie  warstw soliflukcyj-
nych.  Czynnikiem  sprzyjającym   rozwojowi 
soliflukcji  warstwowej  było  prawdopodobnie 
wykształcenie  stropowych  partii  wieloletniej 
zmarzliny  w  niższych  częściach  stoków.  W 
związku z koncentracją wód w strefie dolnych 
załomów  stokowych  utwory  pokrywowe  za-
wierały dużo lodu segregacyjnego.  W trakcie 
letniego  rozmarzania  materiał  pokryw  był 
więc w tych partiach stoków dostatecznie wil-
gotny, aby zachodziły w nim zarówno procesy 
soliflukcji, jak i spłukiwania.



Stokowy system wietrzeniowo-depozycyjny w obszarach górskich • Karpacz - Sobótka, 9-12.06.1999 r.          [str. 33]

Stanowisko KOWARY 

Stanowisko w Kowarach zlokalizowa-
ne jest na wysokości ok. 510 m n.p.m. u pod-
nóża Kowarskiego Grzbietu, w wyrobisku nie-
czynnej  żwirowni (eksploatacja „kaszy grani-
towej”). W podłożu występuje granit karkono-
ski. Około 500 m wyżej, na wysokości 600 m 
n.p.m. przebiega kontakt granitów ze skałami 
metamorficznymi (gnejsy, łupki). Wykształce-
nie  utworów stokowych  widocznych  w ścia-
nach wyrobiska przedstawiono na ryc. 4. 

Stanowisko  to  należy  do  nielicznych 
miejsc  w  rejonie  Karkonoszy  dokumentują-
cych występowanie dwóch pokładów glin soli-
flukcyjnych rozdzielonych utworami warstwo-
wanymi. Dolna glina soliflukcyjna charaktery-
zuje się czerwono-brunatną barwą oraz znacz-
nym stopniem obwietrzenia materiału skalne-
go. Materiał skalny występujący w górnej po-
krywie  jest  ostrokrawedzisty  i  słabo  obwie-
trzały.  Zarówno w dolnej,  jak i  górnej  glinie 
stokowej  występowała  domieszka  materiału 
metamorficznego  pochodzącego  z  górnych 
partii  stoków.  Natomiast  w  warstwowanych 
piaskach tego typu materiał w ogóle nie wystę-
pował, dominował natomiast kwarc i agregaty 
kwarcowo-skaleniowe  powstałe  w  wyniku 
wietrzenia i rozpadu granitów. Takie zróżnico-
wanie  petrograficzne  może  być  wskaźnikiem 
zróżnicowanej intensywności procesów stoko-
wych.  W odniesieniu  do rytmicznie  wartwo-
wanych piasków i gruzów świadczy o stosun-
kowo krótkim,  ograniczonym praktycznie  do 
stoku  granitowego,  transporcie  materiału. 
Przeciwnie, gliny stokowe powstały w wyniku 
długiego transportu stokowego, obejmującego 
zarówno stok granitowy, jak i metamorficzny. 

Pod  względem  wiekowym  sytuację 
opisaną na omawianym stanowisku można in-
terpretować następująco. Dolna glina solifluk-
cyjna powstała przypuszczalnie w starszej fa-
zie  ostatniego  cyklu  peryglacjalnego,  a  być 
może  jeszcze  przed  integracjałem  eemskim. 
Wskazuje  na  to  zwietrzenie  chemiczne  oraz 
ścięcie erozyjne partii stropowych. Górna gli-
na soliflukcyjna powstała natomiast  w schył-
kowej fazie Vistulianu w warunkach stosunko-
wo zimnego i suchego peryglacjału. Świadczy 
o tym ostrokrawędzistość materiału gruzowe-
go oraz znaczna domieszka materiału pylaste-
go. 

Okres rozwoju rytmicznie warstwowa-
nych osadów stokowych przypadł  prawdopo-
dobnie  w  środkowej  części  würmu,  w  fazie 
umiarkowanego  rozwoju  lokalnego  zlodowa-
cenia  górskiego  w  Karkonoszach.  Wstępne 
fazy  würmu,  podczas  których  zlodowacenie 
miało maksymalny zasięg były prawdopodob-
nie okresami zbyt "śnieżnymi" aby na stokach 
mogły rozwinąć się intensywne procesy soli-
flukcji warstwowej i spłukiwania. Była to na-
tomiast  faza intensywnego wietrzenia  mrozo-
wego,  w wyniku którego powstała  dostatecz-
nie duża ilość materiału zwietrzelinowego dla 
późniejszego  rozwoju  pokryw stokowych.  W 
starszym  würmie,  prawdopodobnie  przed 
okresem akumulacji grezes litées, wystapiła w 
Sudetach  faza  silnej  denudacji  stoków.  Po-
wstały  wówczas  głębokie  rozcięcia  erozyjne, 
widoczne w postaci kopalnych rynien i dolinek 
w obrębie osadów stokowych bądź też regoli-
tów (Traczyk 1996). 
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Ryc. 4. Profil osadów stokowych w Kowarach (A). Objaśnienia: A. 1-piaski pyłowate (deluwium sto-
kowe), 2-glina gruzowo-pylasta (górna glina soliflukcyjna), 3- warstwowane piaski i bardzo drobne 
gruzy (grezes litees), 4-glina głazowa (dolna glina soliflukcyjna); B. Skład granulometryczny: i-ił, py-
pył, p-piasek, ż-gruz, k-głazy; C. Skład petrograficzny: Q-kwarce, Sk-skalenie, Q-Sk-agregaty kwar-
cowo-skaleniowe, Ł-skały metamorficzne. 

3. 2. 2. Peryglacjalne formy i procesy stokowe na wierzchowinie Karkonoszy

Karkonosze  pod  względem  morfolo-
gicznym  należą  do  wyjątkowych  obszarów 
górskich w skali całych Sudetów. Wyraża się 
to nie tylko występowaniem nie spotykanych 
prawie nigdzie  indziej  w Sudetach form gla-
cjalnych (karów, nisz niwalnych i stref akumu-
lacji  morenowej),  ale  również  w bogactwie i 
różnorodności  form i  osadów stokowych po-
wstałych  podczas  zimnych  – peryglacjalnych 
faz plejstocenu. Występują tu lodowce gruzo-
we,  formy  jęzorów  i  lobów  soliflukcyjnych, 
pokrywy  blokowe  i  gruzowe,  skałki  i  klify 
mrozowe, terasy krioplanacyjne, struktury sor-
towania  i  pęcznienia  mrozowego  (Walczak 
1948, Kunský, Zaruba 1950, Jahn 1962, 1963, 
Bartošikova  1973).  Sprzyja  to  rozważaniom 
nad  wpływem  czynników  morfologicznych  i 
geologicznych na przebieg grawitacyjnych ru-
chów masowych zachodzących w warunkach 
klimatu peryglacjalnego Analiza zespołu form 
i osadów peryglacjalnych w różnych piętrach 
morfologicznych  umożliwia  tym  samym  re-

konstrukcję  procesów  stokowych,  stanowią-
cych  w  środowisku  górskim  najbardziej 
zmienny i dynamiczny element systemu wie-
trzeniowo-denudacyjnego. 

Pokrywy  blokowe  Karkonoszy,  były 
od dawna przedmiotem szczegółowych badań 
(Berg  1923,  Cloos  1925,  Schott  1931,  Flohr 
1934,  Büdel  1937,  Ouvrier  1937,  Jahn 1960, 
1965, 1968, Dumanowski 1961, Prosova 1963, 
Badura  1979).  Większość  powyższych  auto-
rów akcentuje peryglacjalny charakter tych po-
kryw, wskazując równocześnie na ich późno-
plejstoceński – würmski wiek. W okresie mię-
dzywojenym dyskutowano również zagadnie-
nie  współczesnego  rozwoju  pokryw  (Büdel 
1937),  jednak  w świetle  badań  Jahna  (1960, 
1965)  wydaje  się,  że  pokrywy  te  należą  do 
form  reliktowych,  współcześnie  przemodelo-
wywanych przez procesy wietrzeniowe i gle-
botwórcze. 

Oryginalną  hipotezę  rozwoju  pokryw 
blokowych przedstawił Badura (1979), przypi-
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sując dużą rolę w ich powstaniu płatom śnież-
nym lub firnowym. Po powierzchni tych pła-
tów przemieszczać miał się materiał gruzowy 
z  wietrzejących  ścian  skalnych  otaczających 
nisze niwalne. 

Zainteresowanie pokrywami blokowy-
mi przyczyniło się również do rozwoju badań 
nad  utworami  stokowymi  w  Karkonoszach. 
Już  w  latach  dwudziestych  naszego  wieku 
określono  podstawowe  cechy  budowy  we-
wnętrznej pokryw stokowych (Berg 1923, Clo-
os  1925).  Büdel  (1937)  wyróżnił  charaktery-
styczne elementy budowy pokryw w wyższych 
partiach Karkonoszy:  w spągu kosy stokowe, 
wyżej warstwowany gruz, w stropie bloki. Są-
dził on również, że tak wykształcone pokrywy 
stokowe powstały  w ostatnim cyklu perygla-
cjalnym.  Do  podobnych  wniosków  doszedł 
również Jahn (1968). Autor ten opisując utwo-
ry  stokowe występujące  w rejonie  Karpacza, 
wskazuje  na ich  charakterystyczną  dwudziel-
ność.  W  stropie  był  to  piaszczysto-pylasty 
utwór deluwialny, niżej zaś występowała glina 
z blokami. Poziom glin blokowych spoczywa 
na ogół niezgodnie na zwietrzelinie ziarnistej 
granitu. Wyróżnione poziomy genetyczne au-
tor ten łączy z fazami klimatycznymi würmu. 
Poziom glin blokowych odpowiada, jego zda-
niem,  głównej  fazie  zlodowacenia  i  maksy-
malnemu rozwojowi soliflukcji. 

Pokrywy  gruzowo-blokowe Czarne-
go Grzbietu,  ale  także  Wielkiego  Szyszaka  i 
Łabskiego Szczytu, posiadają specyficzny mi-
krorelief, na który składają się formy jęzorów i 
lobów występujących w dolnych i środkowych 
partiach stoku oraz pasów gruzowych na sto-
kach o nachyleniu ponad 30°. Na stokach o na-
chyleniu do 28-30° występują płaskie stopnie i 
terasy  soliflukcyjne  o  wysokości  do  3-4  m, 
których kształt  i  rozmieszczenie jest częścio-
wo warunkowane przebiegiem wychodni skal-
nych. Typowe przykłady takich stopni znajdu-
jemy na wschodnim stoku Śnieżki.  Formy te 
maskują  w  większości  przypadków  kopalne 
klify mrozowe. Na stokach o większym nachy-
leniu przeważają natomiast  pasy kamieniste i 
wydłużone jęzory gruzowe o szerokości do 2-4 
m.  U podnóża  stoków gruzowych  występują 
duże  formy,  o  lobowym  bądź  sierpowatym 
kształcie, których czoła mają wysokość nawet 
do kilku metrów. 

Formy te powstawały w wyniku soli-
flukcyjnego  płynięcia  pokrywy  gruzowo-blo-
kowej scementowanej materiałem drobnofrak-

cyjnym i lodem cementacyjnym. Wskaźnikiem 
takiego  ruchu  stokowego  jest  kształt  i  wiel-
kość  tych  form  oraz  wyraźne  wysortowanie 
materiału skalnego w ich obrębie. 

Wykształcenie strukturalne stokowych 
pokryw gruzowo-blokowych wskazuje, że pod 
względem genetycznym są one zbliżone bar-
dziej  do wyróżnianych na Syberii  kurumów, 
niż  do  typowych  pokryw  grawitacyjnych. 
Przejawiało się to tym, że pokrywy te płynęły 
samodzielnym  ruchem  stokowym,  czego  re-
zultatem jest powstanie zespołu jezorów i lo-
bów soliflukcyjnych  a  w niektórych  strefach 
(Śnieżne Kotły, stoki Śnieżki)  rozwój lodow-
ców gruzowych  (Chmal,  Traczyk  1993,  Tra-
czyk 1996). 

Lodowce  gruzowe w  Karkonoszach 
rozwijały się w warunkach stosunkowo mroź-
nego i suchego peryglacjalu. Ukształtowały się 
one na skutek cementacji lodem pokrywy blo-
kowej, tworzącej  się w strefie klifów mrozo-
wych.  Źródłem lodu  były  wody  roztopowe  i 
opadowe  zamarzające  w  przestrzeniach  mię-
dzyblokowych.  Warunkiem  niezbędnym  dla 
tego procesu była obecność wieloletniej zmar-
zliny.  Stokowa  pokrywa  gruzowo-blokowa, 
związana  lodem  gruntowym,  uzyskała  zdol-
ność samodzielnego płynięcia. Dowodem na to 
są owalne zagłębienia wytopiskowe w obrębie 
powierzchni  lodowców  gruzowych.  Stosunek 
form fosylnych lodowców gruzowych do mo-
ren  lodowców  Śnieżnych  Kotłów  pozwala 
przypuszczać, że rozwijały się one w schyłko-
wej  fazie  Vistulianu  (Chmal,  Traczyk 1993). 
Obserwuje  się  bowiem,  że  współcześnie  ak-
tywne peryglacjalne lodowce gruzowe wystę-
pują głownie w rejonach stosunkowo suchych, 
w  których  opady  śnieżne  są  zbyt  małe  dla 
ukształtowania lodowców górskich. Takie wa-
runki  panowały  prawdopodobnie  w  schyłko-
wej fazie Vistulianu, czego wyrazem jest ogra-
niczony zasięg lodowców karkonoskich. 

W obrębie  ostańców denudacyjnych 
urozmaicający rzeźbę wierzchowiny karkono-
skiej,  przeważały  w  warunkach  peryglacjal-
nych procesy wietrzenia mrozowego i denuda-
cji. Ich rozwój w znaczny stopniu warunkowa-
ny był litologią podłoża, a zwłaszcza jego spę-
kaniem. W rezultacie powstały tu formy teras 
krioplanacyjnych, których najlepsze przykła-
dy  znajdujemy  w  obrębie  metamorficznych 
stoków Lučni i Studniční hory. Mają one for-
mę płaskich teras o szerokości dochodzącej do 
20-30 m i długości do 100-150 m. Poszczegól-
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ne terasy oddzielone są stopniami o wysokości 
dochodzącej  do 2-4 m. Na powierzchni  teras 
występuje  zazwyczaj  materiał  gruzowy,  for-
mujący teraski soliflukcyjne i wieńce kamieni-
ste. Formy tego typu rozwijały się w związku 
z cofaniem się stopni skalnych - klifów mrozo-
wych. 

Piętrowość ułożenia tych form związa-
na jest zazwyczaj z faktem, że płaskie odcinki 
teras  nawiązują  do  przebiegu  subhoryzontal-
nych  spękań  obserwowanych  w  podłożu.  U 
podnóża  stoków z terasami  altyplanacyjnymi 
występuje  zazwyczaj  strefa  akumulacji  mate-
riału gruzowo-blokowego, który tworzy niere-
gularne skupiska i nagromadzenia. Prawdopo-
dobnie  formy  te  rozwijały  się  w  warunkach 
stosunkowo  suchego  peryglacjału,  ponieważ 
często terasy te przykryte są przez materiał po-
kryw stokowych. Taką sytuację obserwowano 
m.in. na E stoku Śnieżki. 

Procesy  wietrzenia  przyczyniły  się 
również  do  częściowego  zniszczenia  skałek. 
Wokół licznych tego typu form spotykane są 
nagromadzenia  bloków  tworzące  rozwaliska 
peryglacjalne,  które  powstały  w  wyniku  ich 
wietrzenia mrozowego i rozpadu.

Wyrazistość  i  stan  zachowania  opisa-
nych form pozwala przypuszczać, że powstały 
one w ostatnim okresie peryglacjalnym, praw-
dopodobnie  w schyłkowej  fazie  würmu.  Brak 
zachowanych starszych form i osadów perygla-
cjalnych  w  Karkonoszach  jest  pośrednio 
wskaźnikiem znacznej denudacji Karkonoszy w 
okresie  plejstoceńskim.  Jedynie  w  niższych 
partiach stoków karkonoskich miąższość pery-
glacjalnych utworów pokrywowych przekracza 
2 m. Generalnie należy zatem stwierdzić, że w 
całym okresie plejstocenu przeważały tu proce-
sy  denudacji.  Na  fakt  ten  zwrócił  już  uwagę 
Jahn (1965).  Ślady tej  intensywnej  degradacji 
znajdujemy  w  postaci  stożków  zbudowanych 
ze  słabo obrobionego i  wysortowanego mate-
riału skalnego rozpościerających się u podnóża 
Karkonoszy,  które  Büdel  (1937)  podaje  jako 
przykład  akumulacji  fluwialnej  w  warunkach 
klimatu peryglacjalnego. Osady peryglacjalne z 
wcześniejszych  faz  plejstocenu  zostały  zatem 
zniszczone i zdarte z wyższych partii Karkono-
szy, jeszcze przed optimum ostatniego glacjału.

Przebieg ostatniego zlodowacenia gór-
skiego  (Czerwiński,  Chmal,  Traczyk,  1989, 
Traczyk 1989) wskazuje, że w Karkonoszach w 
schyłkowej części würmu panował klimat bar-
dzo  zimny  i  stosunkowo  suchy.  Jahn  (1977) 
określił średnioroczne temperatury w tym okre-
sie na ok. 5°C. Autor ten, na podstawie analizy 
kopalnych struktur peryglacjalnych, stwierdza, 
że warstwa czynna zmarzliny cechowała się w 
tej  fazie  würmu  znaczną  dynamiką.  Czynnik 
ten  niewątpliwie  miał  bezpośredni  wpływ  na 
przebieg i intensywność procesów mrozowych 
(znaczna  głębokość  rozmarzania  gruntu,  duża 
ilość wód  roztopowych w pokrywach).

Rozwojowi  procesów wietrzenia  mro-
zowego  w tym czasie  sprzyjał  także  brak  na 
stromych stokach  i  powierzchniach  wierzcho-
winowych  miąższej  pokrywy  śnieżnej.  Istot-
nym  czynnikiem  ograniczającym  akumulację 
śniegu w tych miejscach były procesy deflacyj-
ne,  których charakter  warunkowany był  przez 
lokalne  wiatry  dolinne  (Jenik  1961).  Czynnik 
ten  w  połączeniu  z  ogólną  morfologią,  a  nie 
wysokość bezwzględna, zadecydował o strefo-
wym  rozmieszczeniu  zjawisk  peryglacjalnym 
w  Karkonoszach.  Płaskie  wierzchowiny  były 
domeną  działania  procesów  wietrzenia,  pęcz-
nienia i  sortowania  mrozowego. Natomiast  na 
stokach w związku z dużą akumulacją  śniegu 
przeważały procesy niwacji i soliflukcji.

Odmienność wykształcenia form pery-
glacjalnych w omawianym regionie należy za-
tem wiązać w pierwszym rzędzie z czynnikami 
morfologicznymi  oraz  topoklimatycznymi. 
Czynniki  te w znaczny stopniu modyfikowały 
przebieg procesów wietrzenia mrozowego i de-
nudacji  w  schyłkowym  okresie  plejstocenu  i 
przyczyniły  się  do  strefowego  zróżnicowania 
form peryglacjalnych Karkonoszy. Drugorzęd-
ne znaczenie odgrywał natomiast czynnik geo-
logiczny.  Charakter  zwietrzelin  powstających 
na skałach metamorficznych i  granitach decy-
dował o ich podatności na pęcznienie mrozowe, 
a  w rezultacie  również  na  kształt,  wielkość  i 
zróżnicowanie  drugorzędnych  cech  morfolo-
gicznych form peryglacjalnych.
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Pokrywy gruzowo-blokowe Śnieżki i Czarnego Grzbietu

wycieczka na trasie Kopa - Równia pod Śnieżką - Śnieżka - Czarny Grzbiet - droga Jubileuszowa -  
[Współczesna morfodynamika stoków karkonoskich (odcinek prowadzi.  K. Parzóch) Przeł. Pod 
Śnieżką - Kocioł Łomniczki - Schronisko nad Łomniczką - Karpacz Orlinek]

Trasa wycieczki przebiega przez brzeż-
ną  część  batolitu  karkonoskiego  oraz  strefę 
jego kontaktu z metamorficzną osłoną. Wystę-
pują tu odporne na wietrzenie łupki metamor-
ficzne i hornfelsy. Śnieżka, wznosząca się po-
nad 200 m nad powierzchnię zrównania wierz-
chowinowego,  stanowi  ostaniec  denudacyjny 
wykształcony  w  obrębie  tej  strefy.  Szczyt 

Śnieżki, podcięty z dwóch stron karami lodow-
cowymi, posiada strome stoki o nachyleniu po-
wyżej 25°. Jedynie stoki opadające w kierunku 
Czarnego  Grzbietu  mają  nachylenie  poniżej 
20°. Czarny Grzbiet, leżący znacznie niżej, jest 
stosunkowo wąski i wyrównany i opada łagod-
nie kilkoma stopniami w kierunku wschodnim. 

Ryc. 1. Szkic geomorfologiczny okolic Śnieżki i Czarnego Grzbietu. Objaśnienia: A: -granit karkono-
ski, ł-h-gn-łupki łyszczykowe, hornfelsy i gnejsy;  B: 1-powierzchnie zrównania wierzchowinowego, 
2-krawędzie karów lodowcowych, 3- wały morenowe (a - zlodowacenia starszego, b-młodszego), 4-
skałki, 5-klify mrozowe, 6-krawędzie nisz niwalnych, 7-stoki z pokrywą gruzowo-blokową / pokrywa 
blokowa „in situ”, 8-pasy kamieniste, 9-terasy, jęzory i loby soliflukcyjne, 10-inicjalna forma lodowca  
gruzowego, 11-formy sortowania mrozowego, 12-rynny i stożki spływów gruzowo-błotnych (mur). 

Na północnych stokach Śnieżki i Czar-
nego Grzbietu zwarta pokrywa gruzowo-bloko-
wa sięga aż do wysokości 1200 m n.p.m. Zbu-

dowana jest  ona z ostrokrawędzistych bloków 
hornfelsów i łupków łyszczykowych oraz gra-
nitów. Metamorficzny materiał pokrywy przy-
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krywa  strefę  kontaktu  pomiędzy  granitami  a 
skałami osłony. Linia tego kontaktu przebiega 
skośnie  po  stoku  i  obniża  się  w kierunku  w 
wschodnim od 1500 m n.p.m. w rejonie Śnieżki 
do  ok.  1100  m  n.p.m.  na  wysokości  Czarnej 
Kopy  (ryc.  1A).  W  stosunku  do  naturalnych 
wychodni  materiał  metamorficzny uległ  mini-
malnemu przesunięciu o 200-300 m w dół sto-
ku. 

Pozornie  jednorodna  pod  względem 
morfologicznym  pokrywa  Śnieżki  i  Czarnego 
Grzbietu jest w istocie znacznie zróżnicowana. 
Składa  się  ona  z  szeregu  większych  i  mniej-
szych  elementów  morfologicznych,  których 
charakter  i  wielkość  zmienia  się  generalnie 
wraz z nachyleniem stoku. Na stromych prosto-
linijnych stokach Śnieżki występują równoległe 
pasy, wydłużone zgodnie z nachyleniem i od-
dzielone  wąskimi  obniżeniami  porośniętymi 
częściowo przez kosówkę. Pasy te ciągną się od 
wysokości ok. 1550 m n.p.m. do dolnej granicy 
blokowiska.

Bardziej  zróżnicowana  jest  jednak 
część blokowiska położona na stoku Czarnego 
Grzbietu. W górnej jego części występują licz-
ne  sierpowate  nabrzmienia  i  jęzory.  Jedna  z 
większych  tego  typu  form zlokalizowana  jest 
tuż  poniżej  załomu oddzielającego  wschodnie 
stoki Śnieżki od łagodnie opadającej w kierun-
ku wschodnim wierzchowiny Czarnego Grzbie-
tu.  Forma  ta  ma  charakter  łapy  o  szerokości 
około 100-120 m i rozciąga się w strefie wyso-
kościowej 1360-1300 m npm. Jej powierzchnia, 
nieregularna, urozmaicona drobniejszymi stop-
niami, jęzorami i obniżeniami, jest wypukła w 
stosunku do otoczenia. 

W  dalszej  części  stoku  obserwować 
można  szereg  stosunkowo  płytkich  obniżeń  i 
nisz. Formy te, opisane po raz pierwszy przez 
Badurę  (1979)  jako  nisze  niwalne,  występują 
głównie w strefie poniżej załomu oddzielające-
go powierzchnię  wierzchowinową grzbietu od 
stoków.  Na  stokach  rozdzielających  poszcze-
gólne nisze występują natomiast pasy gruzowo-
blokowe.

Poniżej nisz występują zazwyczaj duże 
nakładające się na siebie jęzory i loby gruzowe, 
tworzące spiętrzenia i stopnie zbudowane z luź-
no ułożonego gruzu. Maksymalnie osiągają one 
szerokość do 25-30 m, a ich czoła wznoszą się 
na wysokość 3-5 m. Schodzą one w dół aż do 
górnej granicy lasu. Gdzieniegdzie spod pokry-
wy stokowej wyłaniają się niewielkie (do 1,5-2 

m)  skałki  granitowe,  opływane  przez  gruz  i 
bloki łupków łyszczykowych. 

Nieco  inny  charakter  ma  pokrywa  na 
wschodnim, słabiej nachylonym, stoku Śnieżki. 
Składa się ona z licznych płaskich lobów o sze-
rokości do 5-10 m. Czoła tych lobów osiągają 
maksymalnie 1.5-2 m wysokości. Również i tu-
taj  materiał  skalny w obrębie  stref  czołowych 
form ułożony jest  luźno,  zazwyczaj  skośnie,  i 
„wynurzająco” w stosunku do nachylenia  sto-
ku.  Na  ich  zapleczach  występują  zazwyczaj 
płaty darni. Opisywane elementy pokrywy uło-
żone są jedne nad drugimi, przez co na stoku 
obserwujemy  szereg  stopni  i  spłaszczeń.  W 
strefach gdzie nachylenie stoku wzrasta powy-
żej 22-24° loby ulegają wydłużeniu i przybiera-
ją  postać  jęzorów  lub  też  pasów  gruzowych. 
Sytuację taką obserwowano np. na stoku poni-
żej drogi jezdnej prowadzącej na szczyt Śnież-
ki.

Takie zróżnicowanie pokrywy wskazy-
wałoby, że jej materiał  przemieszczał się soli-
flukcyjnie. Jedynie na stokach o nachyleniu po-
wyżej  35°,  gdzie przeważają  pasy gruzowe, a 
poszczególne elementy skalne ułożone są rów-
nolegle do stoku, pokrywa nosi znamiona trans-
portu grawitacyjnego. Dotyczy to jednak głów-
nie  jednorodnych  i  prostolinijnych  stoków 
Śnieżki.

Soliflukcyjne  przemieszczanie  się  po-
krywy  mogło  odbywać  się  jedynie  w warun-
kach  cementacji  materiału  gruzowego  lodem 
gruntowym.  Wskaźnikowe  są  tu  różnorodne 
mikroformy  rzeźby  pokryw  oraz  charaktery-
styczne ułożenie elementów skalnych w ich ob-
rębie, przejawiające się m.in. wyraźnym wysor-
towaniem  materiału  skalnego.  W  obrębie  lo-
bów soliflukcyjnych  i  pasów gruzowych  naj-
grubszy  materiał  występuje  w partiach  brzeż-
nych.  Sortowanie  widoczne  jest  również  w 
przekroju  pionowym  pokrywy.  Gruby  gruz  i 
bloki spoczywają zazwyczaj na lepiej wysorto-
wanym, drobniejszym i luźnym materiale gru-
zowym.  Potwierdza  to  również  charakter  wy-
kształcenia  strukturalnego  i  teksturalnego  po-
krywy, który określono w kilku sztucznych od-
słonięciach.

Cechy  budowy  wewnętrznej  pokrywy 
gruzowo-blokowej ukazują odsłonięcia na sto-
kach Śnieżki.  W odkrywce  położonej  na pół-
nocnym stoku Śnieżki w podcięciu drogi jezd-
nej  górną część pokrywy stanowi  ostrokrawę-
dzisty  gruz  i  bloki  tkwiące  w  materiale  gru-
zowo-piaszczystym.  Niżej  zawartość  grubego 
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materiału wyraźnie  malała.  Większe elementy 
skalne  ułożone były w przewadze  równolegle 
do stoku. Poziom ten zalegał na warstwie do-
brze  wysortowanego  bardzo  drobnego  war-
stwowanego gruzu.  Poniżej  występował  gęsto 

upakowany gruz. Materiał skalny w spągu po-
krywy  nie  wykazywał  cech  przemieszczenia 
stokowego, a jego ułożenie związane było ra-
czej z cechami teksturalnymi i spękaniem lite-
go podłoża.

Ryc. 2. Profile osadów stokowych w rejonie Śnieżki i Czarnego Grzbietu (Lokalizacja stanowisk A-B-
C na ryc. 1)

W omawianym profilu na szczególną 
uwagę zwraca pionowe wysortowanie materia-
łu oraz jego ułożenie. W stropie pokrywy więk-
sze elementy skalne wykazywały położenie 
skośne w stosunku do stoku, typowe dla po-
kryw soliflukcyjnych. Materiał warstw leżą-
cych niżej był natomiast przeważnie ułożony 
równolegle do stoku. Wielkość materiału wy-
raźnie malała wraz z głębokością. W stropie 
pokrywy przeważały bloki i gruby gruz, niżej 
zaś gruz średni i drobny. W dolnej części po-
krywy występowała również znaczna domiesz-
ka materiału piaszczystego i pylastego, nie wy-
stępującego zupełnie w stropowych partiach 
(przepłukanie pokrywy?).

Opisane  zróżnicowanie  frakcjonalne  i 
teskturalne  materiału  pokrywy  jest  przypusz-
czalnie wynikiem procesów sortowania mrozo-
wego,  które  zachodziło  jednak  w  warunkach 
powolnego  ruchu  gruzu  scementowanego  lo-
dem  gruntowym  odbywającego  się  po  spągu 
warstwy czynnej.  Wyróżniona sekwencja  osa-

dów,  związana  ze  sposobem  przemieszczania 
się pokrywy,  jest  typowa dla stoków perygla-
cjalnych,  na których przeważają  procesy soli-
flukcji  nad grawitacyjnym zsuwaniem się ma-
teriału.  Mechanizm  tego  ruchu  szczegółowo 
został opisany m.in. przez A. Jahna (1967) dla 
stoków gruzowych Spitsbergenu. 

O  słuszności  powyższego  wniosku 
przekonuje  również analiza  utworów w kolej-
nym odsłonięciu  zlokalizowanym na  wschod-
nim stoku Śnieżki.  Przeciętne nachylenie tego 
stoku  wynosi  ok.  28-30°.  Występują  na  nim 
płaskie stopnie i terasy soliflukcyjne. Mają one 
postać  słabo  nachylonych  półek  o  szerokości 
dochodzącej do 20-30 m i długości do 100-150 
m. Poszczególne terasy oddzielone są stopnia-
mi o wysokości dochodzącej do 2-4 m. Na po-
wierzchni  teras  występuje  zazwyczaj  materiał 
gruzowy,  formujący  drugorzędne  teraski  soli-
flukcyjne i wieńce kamieniste. Regularny układ 
stopni  oddzielających  poszczególne  terasy 
wskazuje, że mają one związek z przebiegiem 
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wychodni skalnych. W strefach stopni, wzdłuż 
podcięcia  ścieżki  turystycznej,  podłoże  skalne 
odsłaniało  się  bezpośrednio  na  powierzchni. 
Natomiast tam, gdzie podcięcie nacinało płaską 
powierzchnię,  terasy  podłoże  skalne  nie  było 
widoczne.

Analizowane  odsłonięcie  zlokalizowa-
ne było w środkowej części jednej z teras (ryc. 
2B). Widoczne w nim były trzy poziomy gru-
zowo-blokowe  przedzielone  warstwami  mate-
riału drobniejszego formujące dwa kompleksy 
osadów stokowych. W każdym z wyróżnionych 
poziomów w stropie występował gruby gruz i 
bloki,  niżej  zaś  drobny  gruz  z  materiałem 
piaszczysto-pylastym lub warstwowany drobny 
gruz. Większe elementy skalne ustawione były 
równolegle do stoku. 

Najgrubszy  materiał  występował  w 
spągu pokrywy. Bloki w tej części profilu mia-
ły także wyraźnie zaokrąglone krawędzie, a w 
na powierzchni  i  w przekroju poszczególnych 
elementów  widoczne  były  brunatno-czerwone 
naloty wietrzeniowe. Przeciwnie elementy skal-
ne w środkowej i stropowej części odsłonięcia 
były ostrokrawędziste i nie wykazywał cech tak 
silnego obwietrzenia.

Ostrokrawędzistość  i  stopień  obwie-
trzenia materiału skalnego w analizowanym od-
słonięciu wskazuje, że pokrywa ta powstała w 
jednym  cyklu  peryglacjalnym.  Materiał  o 
znacznym stopniu obwietrzenia, występujący w 
spągu  pokrywy,  pochodzi  zapewne  z  wcze-
śniejszej,  cieplejszej/wilgotniejszej,  fazy  roz-
woju procesów stokowych.

Wyraźna  stratyfikacja  osadów  jest 
przypuszczalnie skutkiem nałożenia się na sie-
bie co najmniej dwóch stosunkowo płaskich lo-
bów  soliflukcyjnych,  przemieszczających  się 
po  powierzchni  terasy  krioplanacyjnej  (ryc. 
2C). Pokrywa ta powstała więc w wyniku soli-
flukcyjnego  transportu  i  akumulacji  materiału 
z  wietrzejącego klifu położonego na zapleczu 
terasy.

Na  podobny  mechanizm  powstwania 
stratyfikacji  pokryw peryglacjalnych wskazują 
m.in. L. A., Zhigarev , T. N., Kaplina (1960) i 
B.  Francou  (1984).  Wg  Francou  (1984)  war-
stwowanie osadów stokowych generowane jest 
przez pokrywy (płaszcze) soliflukcyjne. Sorto-
wanie widoczne w obrębie takich pokryw roz-
wija się w wyniku działania pęcznienia mrozo-
wego. W następnym etapie w wyniku przepłu-
kania  górnych  części  pokrywy odprowadzony 
zostaje materiał drobnofrakcyjny. W rezultacie 

warstwy stropowe pokryw mają strukturę typu 
"open work" (luźno ułożony gruz, przestrzenie 
pomiędzy elementami skalnymi puste).  Kolej-
ny  płaszcz  soliflukcyjny  nasuwający  się  na 
starszą  formę,  powoduje  zakonserwowanie 
cech teksturalnych jej  stropowej  części,  przez 
co  w profilu  obserwujemy  na  przemian  war-
stwy gruzu luźnego oraz warstwy gruzu z drob-
nofrakcyjnym  wypełnieniem.  Jak  do  tej  pory 
nie ma jednak zgodności, jakie czynniki mogły 
powodować tak silne zróżnicowanie procesów 
stokowych (pełznięcie/spłukiwanie), jak też co 
do  ich  związku  z  sezonową  zmiennością  wa-
runków  hydrologicznych  i  reologicznych  w 
warstwie czynnej  zmarzliny. 

Na stanowisku zlokalizowanym na pół-
nocnych zboczach Śnieżki, ze względu znaczne 
nachylenie stoku przekraczające 30° widoczna 
jest  pokrywa  złożona  tylko  z  jednego  "płasz-
cza" soliflukcyjnego. Na stoku tym w transpor-
cie  materiału  większą  rolę  odgrywał  czynnik 
grawitacyjny.  Jednak nawet i  tutaj,  w wyniku 
pełznięcia pokrywy, materiał pokrywy wykazu-
je typową dla warunków peryglacjalnych segre-
gację mrozową. Nachylenie stoku było jednak 
zbyt duże, aby mogło dochodzić do powstania 
lobów i teras gruzowych. Ruch ten dobywał się 
strumieniowo, o czym świadczy występowanie 
pasów  gruzowych  oddzielonych  wyraźnymi 
bruzdami.  Powyższe  cechy  wykształcenia  po-
zwalają zaklasyfikować blokowisko Śnieżki do 
pokryw peryglacjalnych typu scree-slope.

Opisane powyżej blokowisko Śnieżki i 
Czarnego  Grzbietu  zostało  zaklasyfikowane 
przez Badurę (1979) do grupy stokowych po-
kryw  grawitacyjnych.  Zdaniem  tego  autora 
obecność  poniżej  krawędzi  Grzbietu  form ni-
walnych  świadczy o tym, że górna część stoku 
Czarnego  Grzbietu  była  strefą  zwiększonej 
akumulacji śnieżnej i rozwoju lodowców "szre-
niowych". W dalszej kolejności autor ten wska-
zuje,  że  pokrywa  gruzowo-blokowa  Czarnego 
Grzbietu  powstała  w  wyniku  grawitacyjnego 
zsuwania się materiału skalnego po powierzch-
ni płatów firnowych. W takiej sytuacji nie ob-
serwowano by jednak na tym stoku form jęzo-
rów i lobów gruzowych. Badania terenowe wy-
kazują,  że  formy te  występują  we wszystkich 
partiach stoku Czarnego Grzbietu. 

Wydaje się, że rola płatów śnieżnych w 
ukształtowaniu  opisywanej  pokrywy  polegała 
głównie na stałym zasilaniu materiału stokowe-
go w wody ablacyjne,  które  zamarzając  przy-
czyniły się w konsekwencji do jego znacznego 
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przepojenia  lodem  gruntowym.  W  rezultacie 
tego procesu materiał skalny powstający w wy-
niku wietrzenia wychodni skalnych i ścian nisz 
niwalnych położonych w górnych partiach sto-
ku  spływał  soliflukcyjnie.  Efektem  działania 
tego typu procesów jest występowanie w dolnej 
części stoku strefy dużych lobów gruzowo-blo-
kowych,  tworzących,  opisany  wcześniej,  wy-
raźny stopnień morfologiczny.

Zróżnicowanie  pokryw  Czarnego 
Grzbietu i stokach Śnieżki związana jest zatem 
w większym stopniu z morfologią stoku niż od-
miennością procesów morfogenetycznych. De-
cydującą rolę w wykształceniu osadów odegra-
ły procesy pęcznienia i sortowania mrozowego 
oraz  soliflukcyjnego  pełznięcia  gruntu.  Czyn-
nik grawitacyjny miał natomiast przypuszczal-
nie wpływ na tempo przemieszczania się form 
soliflukcyjnych oraz pośrednio na sposób uło-

żenia większych elementów skalnych w pokry-
wie. 

Współcześnie, gdy nie istnieją warunki 
klimatyczne  dla  długotrwałego  przemarzania 
gruntu i rozwoju lodu cementacyjnego, pokry-
wa gruzowa Śnieżki  i  Czarnego Grzbietu jest 
stabilna pod względem grawitacyjnym. Jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach (głównie w wyniku 
sztucznego naruszenia stabilności pokrywy, np. 
przez podcięcie drogowe) dochodzi na stokach 
Śnieżki  do  powstania  niewielkich  osypisk  i 
spływów gruzowych.  Nie  są  to  jednak  formy 
tak  duże,  jak  spływy  gruzowo-błotne  (mury) 
obserwowane na południowo-wschodnim stoku 
Kopy (Czerwiński 1967) z heterogeniczną po-
krywą  zwietrzelinową  zawierającą  nawet  w 
stropowej  partii  dużą  domieszkę  materiału 
piaszczystego i pylastego.

Struktury sortowania i formy wietrzenia mrozowego

Do osobliwych, ale również najbardziej 
charakterystycznych  elementów  rzeźby  pery-
glacjalnej  Czarnego  Grzbietu  należą  struktury 
sortowania i formy wietrzenia mrozowego. 
Na  płaskich  powierzchniach,  widoczne  są 
wieńce gruzowe i kamieniste. Mają one owalne 
kształty, a ich maksymalne średnice dochodzą 
do 0.8-1.2 m. Wewnątrz  tych form występują 
wyspy  materiału  gruzowo-gliniastego,  najczę-
ściej porośnięte przez roślinność trawiastą. 

Materiał  gruzowo-blokowy  w  obrębie 
wieńców jest  zazwyczaj  wyraźnie wysortowa-
ny. Przejawia się to wyraźnym wzrostem śred-
nicy materiału w kierunku od środka formy na 
zewnątrz. W przykrawędziowej strefie Grzbietu 
formy te przechodzą w niewielkie teraski i loby 
soliflukcyjne, natomiast niżej na stoku łączą się 
ze sobą i tworzą wydłużone jęzory i pasy gru-
zowe.

Na  wypukłych  częściach  Grzbietu, 
zwłaszcza w jego wschodniej części, występują 
rozległe  powierzchnie  rozwalisk gruzowo-blo-
kowych, powstałych w wyniku wietrzenia mro-
zowego wychodni skalnych i niewielkich ska-
łek. W morfologii tej pokrywy czytelne są rów-
nież  formy  dużych  wieńców  kamienistych,  a 
także owalne zagłębienia  o głębokości  do 0.6 
m. 

Zagłębienia  te  powstały  prawdopo-
dobnie w wyniku wytapiania lodu gruntowego. 
Tekstura skały (foliacja) sprzyjała bowiem nie-
równomiernemu zwietrzeniu  podłoża.  W stre-

fach,  w których  powierzchnie  oddzielności  w 
łupkach wygięte były w dół, istniały korzystne 
warunki  dla  gromadzenia  się  w  szczelinach 
wód opadowych, która zamarzając przyczynia-
ła się do większego rozluźnienia i spękania ska-
ły.  W  rezultacie  powierzchnia  stropu  litego 
podłoża  była  nierówna.  Występowały  w  niej 
strefy silniejszego spękania i większej miąższo-
ści zwietrzeliny naprzemian ze strefami, w któ-
rych  grubość  płaszcza  zwietrzelinowego  była 
niewielka. W strefach "obniżeń" gromadziło się 
więcej  wód gruntowych, co sprzyjało w okre-
sach zimnych  rozwojowi lodu gruntowego w 
formie soczew oraz procesów sortowania mro-
zowego. W wyniku rozrastania się struktur lo-
dowych  materiał  zwietrzelinowy  mógł  być 
przemieszczany w górę oraz na boki. Po wyto-
pieniu  lodu gruntowego  w miejscach  po  gru-
bych soczewach lodu gruntowego powstały wi-
doczne do dzisiaj stosunkowo głębokie owalne 
obniżenia wypełnione luźnym, chaotycznie uło-
żonym gruzem. Schemat rozwoju tego typu zja-
wisk przedstawiono na ryc. 3. 

W  obrębie  lokalnej  wyniosłości  we 
wschodniej części Czarnego Grzbietu widoczne 
są wychodnie skalne w formie guzów skalnych 
i niewysokich skałek. Gruz występujący wokół 
skałek jest zazwyczaj posortowany. Wokół naj-
większych  elementów  skalnych  widoczne  są 
duże struktury koliste i owalne. Koncentryczne 
ułożenie poszczególnych elementów w obrębie 
tych  struktur  jest  prawdopodobnie  wynikiem 
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powstawania  w trakcie  zamarzania  masy gru-
zowo-blokowej lokalnych stref o zwiększonych 
naciskach  bocznych  i  wertykalnych  wokół 
większych bloków. Materiał  o mniejszej śred-
nicy ulegał więc intensywniejszemu wymarza-
niu  niż  duże  masywne  bloki  słabo  poddające 
się działaniu tych sił. Istotne jest również i to, 
że  na  płaskich  powierzchniach  w  obrębie 
Grzbietu procesy spłukiwania były nieznaczne. 
Dzięki temu nawet i dzisiaj głębsze partie po-
krywy  zwietrzelinowej  w  tej  strefie  zawieją 
stosunkowo dużo materiału w pylastego, przez 
co mają charakter gruntów wysadzinowych. 

Duża zawartość materiału w tej frakcji 
była czynnikiem decydującym o rozwoju gleb 
strukturalnych,  jak  to  wykazał  już  A.  Jahn 
(1963). Obecność pyłu w materiale zwietrzeli-
nowym sprzyjała bowiem rozwojowi intensyw-
nych procesów pęcznienia mrozowego niezbęd-
nych dla  rozwoju  gleb.  W związku z  powyż-
szym formy sortowania mrozowego w Karko-

noszach częściej obserwowane są na zwietrzeli-
nach  skał  metamorficznych,  niż  gruboziarni-
stych zwietrzelinach granitowych. 

Oprócz  czynnika  petrograficznego 
pewną  rolę  odgrywały  również  warunki  geo-
ekologiczne,  w tym charakter  i  długotrwałość 
pokrywy śnieżnej. Płaskie powierzchnie wierz-
chowinowe  nie sprzyjały akumulacji miąższej 
pokrywy śnieżnej w związku z rozwojem inten-
sywnych procesów deflacji śniegu. Dzięki temu 
nieosłonięta  w  tych  strefach  powierzchnia 
gruntu poddawana była silnemu przemarzaniu, 
co  było  warunkiem  niezbędnym  dla  rozwoju 
gleb i struktur poligonalnych. Wniosek powyż-
szy potwierdzają  również  obserwacje  rozwoju 
współczesnych  mikroform  sortowania  mrozo-
wego w Karkonoszach (Pelišek 1974, Traczyk 
1992).



4. Współczesna morfodynamika stoków karkonoskich

Krzysztof Parzóch

Istotnym  elementem  współczesnej 
morfogenezy obszarów górskich staje się kom-
pleks  procesów  określanych  wspólnym  mia-
nem  degradacji  pokryw.  Obejmuje  on  m.in. 
spłukiwanie, deflację i zjawiska kriogeniczne. 
Szczególną  rolę  odgrywa  spłukiwanie,  które 
jako główny nośnik materii na stokach w du-
żym  stopniu  decyduje  o  tempie  denudacji. 
Znaczenie spłukiwania powierzchniowego i li-
nijnego,  a  także  pozostałych  składowych  de-
gradacji, rośnie wraz z nasileniem antropopre-
sji, wyrażającej się przede wszystkim narusza-
niem lub zniszczeniem szaty roślinnej. 

W Karkonoszach zmiany w szacie ro-
ślinnej przejawiają się głównie znacznym wy-
lesieniem i wzrostem ilości powierzchni łąko-
wych. Zjawiska te, wobec obniżenia intercep-
cji  wodochłonnych  gleb  leśnych,  wywołują 
zwiększony spływ stokowy. W strefach pozba-
wionych całkowicie lub częściowo ochronnej 
pokrywy roślinnej rozpoczyna się proces usu-
wania materiału pokryw.

Zmyw powierzchniowy i erozja (spłu-
kiwanie linijne) niosą ze sobą różne skutki w 
kontekście  efektów denudacyjnych.  Pierwszy 
z nich oddziałuje na stok, pobierając materiał 
powierzchniowo  i  najczęściej  w  drobnych 
frakcjach.  Drugi  natomiast  prowadzi  do  roz-
członkowania powierzchni stoku, pobiera ma-
teriał  wyłącznie  wzdłuż  linii  rozcięcia  i  w 
znacznie  większym  spektrum  frakcji.  Takie 
zróżnicowanie rzutuje na wykształcenie utwo-
rów stokowych i aluwialnych.

W  Karkonoszach  zmyw  powierz-
chniowy  mierzony  był  na  stokach  zadarnio-
nych i zalesionych oraz w obrębie wiatrowa-
łów (Cielińska 1961, Hasiński 1971, Klemen-
towski 1988). Proces ten osiąga różną dynami-
kę w zależności od nachylenia stoków, rodzaju 
pokryw oraz charakteru i stopnia pokrycia ich 
roślinnością. 

Największe  wartości  spłukiwania 
związane  są  ze  strefami  wiatrowałów,  gdzie 
ilość  odprowadzanego  materiału,  przy  takich 
samych spadkach, jest 77 razy większa niż na 
powierzchni zalesionej (Hasiński 1971). Dane 
te pochodzą z trzymiesięcznego okresu obser-
wacyjnego,  stąd  należy  je  traktować  z  dużą 
ostrożnością. Spłukiwanie osiąga również wy-
sokie efekty na obszarach zrębów zupełnych i 

jest około 6-krotnie większe niż na powierzch-
niach  pokrytych  zwartą  darnią  bądź  lasem 
(Klementowski 1988). Na całkowicie zalesio-
nych  lub  zadarnionych  stokach  karkonoskich 
ruch cząstek mineralnych jest ograniczony do 
minimum - w materiale transportowanym zde-
cydowanie dominują części organiczne. 

Spłukiwanie  na  rębniach  zupełnych 
jest  blisko  13-krotnie  większe  niż  w obrębie 
wiatrowału  (4,364:0,326;  wg  Hasińskiego 
1971 i Klementowskiego 1988). Tak duża róż-
nica wynika z wpływów morfologii wykroto-
wej. Wykroty stanowią zbiorniki alimentacyj-
ne dla wód stokowych, dlatego też spływ nie 
jest tak duży, jak można by się spodziewać; w 
niewielkim  stopniu  wzrasta  też  spłukiwanie. 
Brak takich zbiorników na zrębach powoduje 
większą efektywność morfogenetyczną rosną-
cego spływu stokowego. 

Ilość  uruchamianego  w  ciągu  roku 
przez  spływ  stokowy  materiału  waha  się  w 
granicach  0,7  g/m2 w  zwartym  lesie  do  4,4 
g/m2 na  zrębach  zupełnych.  Obniżenie  po-
wierzchni  morfologicznej  wynosi  odpowied-
nio:  0,0003  i  0,002  mm/rok  (Bieroński  i  in. 
1992).

W Karkonoszach obserwujemy współ-
cześnie znaczne nasilenie erozji pokryw stoko-
wych. Występowanie tego zjawiska wiąże się 
w pierwszym rzędzie z obszarami wylesiony-
mi, na których prowadzone są prace ratunko-
we, polegające na usuwaniu martwych drzew. 
Dodatkowo  erozja  występuje  na  ścieżkach  i 
drogach leśnych, którymi poprowadzono szla-
ki  turystyczne.  Masowy ruch turystyczny nie 
dopuszcza  do  wtórnej  sukcesji  roślinności  i 
obnażona  powierzchnia  gruntu  stale  podlega 
degradacji. 

Rozwój  erozji  w  Karkonoszach  jest 
konsekwencją  znacznego  skoncentrowania 
spływu  stokowego,  która  wynika  z  istnienia 
tzw. szlaków zrywkowych, powstałych w wy-
niku  ściągania  pni  drzew  wprost  po  po-
wierzchni  stoku.  Duże  znaczenie  ma  także 
obecności  form  antropogenicznych,  dróg  i 
przegłębionych ścieżek leśnych, które zbierają 
wody  stokowe.  Sprzyjającą  okolicznością  są 
antropogeniczne  zmiany  cech  strukturalnych 
pokryw, które zmniejszają ich naturalne zdolno-



ści  infiltracyjne  (Tomaszewski  1979)  i  odpor-
ność na wypłukiwanie. 

Wyrazem skoncentrowania spływu po-
wierzchniowego  i  rozcinania  powierzchni  są 
liczne formy erozyjne, pojawiające się zarów-
no na drogach i ścieżkach turystycznych, jak i 
przede wszystkim w efekcie przemodelowania 
szlaków  zrywkowych.  Wg  kryterium  morfo-
metrycznego  formy  erozyjne  dzieli  się  na 
bruzdy i  rynny.  Jako rynny erozyjne  określa 
się koryta epizodyczne o głębokości większej 
niż  0,6m  i  szerokości  powyżej  0,3m  (Selby 
1993). W profilu podłużnym rynny w ogólności 
naśladują  powierzchnię  stoku,  przy  czym  ich 
dno jest zawsze zróżnicowane na odcinki roz-
dzielone progami. Wysokość progów jest często 
podkreślona  przez  obecność  kociołków  ewor-
syjnych. Rynny formują się przede wszystkim w 
obrębie  głównego  grzbietu  Karkonoszy,  który 
cechuje się większymi nachyleniami powierzch-
ni, gdzie erozja dominuje nad naturalną zdolno-
ścią roślin do regeneracji (Šilhavy 1991).

Morfologia  rynien  erozyjnych  i  ich 
wskaźniki  morfometryczne  są  uzależnione  od 
usytuowania rynny na stoku, stadium jej rozwo-
ju,  zróżnicowania  i  miąższości  pokryw stoko-
wych, w tym głębokości zalegania poziomu blo-
kowego,  oraz  stosunków  hydrograficznych 
(obecność  w  pobliżu  źródeł  wody:  strumieni 
stokowych, wypływów wód podziemnych). 

Zjawisko erozji rynnowej prowadzi do 
skrócenia czasu krążenia wody na stoku, dre-
nowania  wód  podziemnych  z  pokryw  oraz 
przyspieszenia i zwiększenia transportu stoko-
wego. Skrócenie czasu krążenia wody na sto-
kach  wiąże  się  ze  znacznym  skoncentrowa-
niem spływu powierzchniowego oraz  ograni-
czeniem roli spływu śródpokrywowego, które-
go zasoby są drenowane przez rynny erozyjne. 
Z  drenażem  tym  związane  są  również  duże 

przepływy podczas nawalnych opadów, więk-
sze niż w strumieniach stokowych. 

Rynny  to  w  większości  formy  o 
przekroju  poprzecznym skrzynkowym,  co  jest 
wynikiem nagromadzenia rezyduum głazowego 
po wypłukaniu drobniejszych cząstek. W takich 
przypadkach  głównym  motorem  zmian 
morfologicznych  w  obrębie  rynien  staje  się 
erozja  boczna,  powodująca  cofanie  zboczy 
formy.  Rozmiary  rynien  są  znacznie 
zróżnicowane,  uzależnione  od  intensywności 
spływu  stokowego  i  miąższości  materiału 
luźnego,  który  może  być  rozcinany.  Duże 
znaczenie  ma  również  stosunek  miąższości 
deluwium  do  pokrywy  peryglacjalnej,  co 
wynika  ze  zróżnicowanej  odporności  tych 
utworów stokowych na wypłukiwanie. Deluwia 
holoceńskie,  wykształcone  jako  glina 
piaszczysta  łatwiej  podlegają  transportowi  niż 
soliflukcyjne gliny peryglacjalne, cechujące się 
większą  kohezyjnością.  U  wylotu  rynien 
rozwijają się stożki torencjalne, jednak nie jest 
to zjawisko powszechne.  Najczęściej  brak jest 
takich  form  akumulacyjnych,  co  świadczy  o 
tym, że materiał pobrany z rynny jest w całości 
odprowadzany do cieków stałych.

Trwałość  w  morfologii  tak 
wykształconych  form  jest  bardzo  duża  w 
przypadku,  gdy  są  one  na  tyle  głębokie,  że 
drenują  wody  śródpokrywowe  lub  gdy 
przecinają  linie  naturalnego  drenażu 
powierzchniowego  na  stokach.  Brak  kolizji 
pomiędzy  przebiegiem  rynien  a  układem 
naturalnego  odwodnienia  stoków powoduje  w 
ciągu kilku lat zanik erozji. 

Największe zmiany w morfologii koryt 
generują letnie opady nawalne. W okresach je-
siennych i wiosennych dużą rolę w modelowa-
niu  odgrywają  procesy  kriogeniczne,  głównie 
lód włóknisty, przygotowujące materiał pokry-
wowy do transportu wodnego. 

Katastrofalne ruchy masowe

Na  stromych  stokach  Karkonoszy, 
szczególnie w obrębie kotłów polodowcowych 
zachodzą  szybkie  ruchy  masowe. W  tej 
kategorii rejestrujemy w Karkonoszach obrywy, 
płytkie  osuwiska  i  spływy  gruzowo-błotne. 
Zarówno budowa geologiczna Karkonoszy, jak 
i dobre właściwości infiltracyjne zwietrzelin i 
grubofrakcyjnych  pokryw  stokowych 
powodują, że nie są to procesy częste. Mimo 
to  stanowią  one  istotny  składnik  całego 

systemu denudacyjnego Karkonoszy, przemie-
szczając  w  krótkim  czasie  duże  ilości 
materiału. 

Występowanie  obrywów  w  zasadzie 
ograniczone  jest  wyłącznie  do  ścian  skalnych 
kotłów  polodowcowych.  Efektem  działania 
obrywów  są  nieregularne  nagromadzenia 
bloków  i  głazów  granitowych  występujące  u 
podnóża  ścian  skalnych.  W  szczególnych 
przypadkach obrywy mogą inicjować osuwiska, 



tak  jak  miało  to  miejsce  w  kotle  Łomniczki 
(opis na stanowisku). 

Formy  osuwiskowe ze  względu  na 
małą  miąższość  zwietrzelin  i  utworów 
pokrywowych  na  północnych  stokach 
Karkonoszy  mogą  rozwijać  się  jedynie  na 
krawędziach  teras  plejstoceńskich  w  dnach 
dolin  rzecznych,  gdzie  inicjowane  są  poprzez 
rozwój  erozji  bocznej.  Formy  tego  typu 
obserwowano m.in. u wylotu doliny Łomniczki 
oraz  w  obrębie  krawędzi  terasowych  na  tzw. 
stożku  Wilczej  Poręby  w Karpaczu.  Powstają 
one również na zboczach wałów morenowych. 
W  1998  r.,  po  okresie  roztopów  wiosennych 
rozwinęła  się  również  jedna  forma  na 
południowym,  opadającym  w  kierunku 
Wielkiego  Stawu  zboczu  moreny  czołowej. 
Zerwa ta powstała prawdopodobnie w wyniku 
całkowitego  upłynnienia  materiału  budującego 
wał  morenowy.  W  efekcie  naruszenia 
stabilności  stoku  przemieszczeniu  uległo 
również kilka bloków granitowych zalegających 
pierwotnie  na  grzbiecie  moreny.  Formowanie 
płytkich  osuwisk  zwietrzelinowych  obser-
wowano również w Kotle Łomniczki w latach 
1994 i 1997. 

Największe znaczenie morfogenetyczne 
w  Karkonoszach  mają  zjawiska  związane  w 
występowaniem nawałnicowych letnich opadów 
deszczowych. W Karkonoszach przybierają one 
formy  spływów  gruzowo-błotnych,  zwanych 
również murami.  Spływami gruzowo-błotnymi 
(ang. debris flow, mudflow, niem. die Mure, ros. 
sjelia)  określa  się  skoncentrowane  gwałtowne 
przemieszczenie  wymieszanej  masy  różno-
frakcyjnego  materiału  skalnego  przepojonego 
wodą  (Holmes  1966,  Flejszman  1970,  Klima-
szewski  1978,  1994).  Niezbędnym warunkiem 
powstania  mury  jest  obecność  na  stromych 
stokach dużej masy luźnych utworów, zarówno 
pokryw zwietrzelinowych, jak i osadów różnej 
genezy: proluwialnych, koluwialnych, usypisko- 
wych czy morenowych. 

Najpełniejszy  inwentarz  i  charaktery-
stykę mur karkonoskich przedstawił  V. Pilous 
(1973, 1975, 1977), dotyczy ona jednak wyłą-
cznie czeskiej części masywu. Autor wymienia 
jedynie obszary występowania mur po polskiej 
stronie  Karkonoszy.  Są  to  wg  niego:  Kocioł 
Łomniczki,  Kocioł  Białego  Jaru,  południowo-
wschodni  stok  w  Kotle  Małego  Stawu, 
północno-zachodni stok Kotła Wielkiego Stawu, 
oraz Wielki i Mały Kocioł Śnieżny. 

Głównym  i  bezpośrednim  czynnikiem 
powodującym  spływy  gruzowo-błotne  były 
krótkotrwałe opady o znacznym, zdarzające się 
w miesiącach letnich. Największe poświadczone 
historycznie  spływy powstały w lipcu 1882 r. 
(dzienny  opad  na  Śnieżce  226,6  mm),  lipcu 
1897  r.  (dzienny  opad  na  Śnieżce  72,9  mm) 
(Pilous 1977). Zarówno Czerwiński (1967), jak i 
Pilous (1977) sugerują istotną rolę kombinacji 
warunków morfologicznych i  hydrologicznych 
w  inicjowaniu  spływów.  Wskazują  oni  na 
możliwość gromadzenia  znacznych ilości  wód 
opadowych  na  wierzchowinie  Karkonoszy  w 
grubych  pokrywach  zwietrzelinowych  i 
torfowych,  która  następnie  odpływa  powie-
rzchniowo  ku  górnym  partiom  stoków  i 
wydostaje się na powierzchnię w postaci młak i 
wysięków.  Powoduje  to  znaczne  przesycenie 
pokryw stokowych wodą i w konsekwencji ich 
uruchomienie  w  postaci  spływów  gruzowo-
błotnych. 

Pod względem morfologicznym spływy 
gruzowo-błotne Karkonoszy charakteryzują się 
dużą  różnorodnością,  zwłaszcza  w  części 
akumulacyjnej.  Odmiennie  wykształcone  są 
strefy tranzytowe spływów powstałych powyżej 
górnej granicy lasu i spływów w obrębie lasów. 
W pierwszym przypadku strefy tranzytowe są 
szerokie  i  nieznacznie  zagłębione,  w  drugim 
przybierają  najczęściej  charakter  głębokiego  i 
wąskiego żłobu (Pilous 1973). 

*****************
Stanowisko KOCIOŁ ŁOMNICZKI

Schodząc w dół Kotła Łomniczki mijamy ślady zsuwu zwietrzelinowego z września 1994 r. i 
dochodzimy do symbolicznego cmentarza ofiar gór. 

14 lipca 1994 r., w trakcie trwania in-
tensywnych opadów o charakterze  rozlewnym 
doszło tu do powstania obrywu w górnej części 
ściany skalnej symbolicznego cmentarza. Bloki 

skalne o średnicy 2-3 m uderzyły w powierzch-
nię stoku poniżej „cmentarzyka”. Uderzenie to 
zainicjowało ruch silnie nawodnionych pokryw 



stokowych, jednak nie doszło w tym czasie do 
obnażenia powierzchni skalnych. 

Ryc. 1. Formy współczesnych ruchów masowych w Kotle Łomniczki. Objaśnienia; 1-spływy gruzowo-
błotne (mury), 2-stare rynny korazyjne (mury), 3-inicjalne osuwiska (strefy pełznięcia pokryw), 4-lawiny 
kamienne, 5-stożki napływowe. 

Na zboczach Kotła, jak również w do-
linie Łomniczki widoczne są efekty gwałtow-
nych opadów z września 1994: rynny spływów 
gruzowo-błotnych i ślady zsuwów zwietrzeli-
nowych na zboczach Śnieżki. Opady na przeło-
mie sierpnia i września 1994 miały katastrofal-
ny przebieg. W dniach od 15 sierpnia do 5 wrze-
śnia spadło w rejonie Karpacza od 140 do 180 
mm deszczu, z czego tylko 2 września, odpo-
wiednio w Karpaczu 96.5 mm, na Śnieżce 59.3 
mm (dane IMGW Wrocław). Szybko rozprze-
strzeniającej się fali towarzyszył transport mate-
riału piaszczystego i żwirowego oraz organicz-
nego w większości potoków karkonoskich, oraz 
lokalna powódź w dnie Kotliny Jeleniogórskiej 
(w dolinie Łomnicy i Jedlicy).

W Kotle Łomniczki (ryc. 1) najwięcej 
mur  powstało  na  wschodnim  stoku  Kopy  (3 

formy o długości 250-300 m) oraz stoku Kotła 
poniżej  Schroniska  pod  Śnieżką  (2  mury  o 
długości  200-100  m).  Żadnych  spływów  nie 
odnotowano  natomiast  na  gruzowo-głazowych 
stokach  Śnieżki  i  Czarnego  Grzbietu. 
Największa mura (o długości powyżej 200 m) 
sięgnęła  aż na dno Kotła i  dotarła  do koryta 
Łomniczki. Mury na stoku Kopy rozwinęły się 
w  sąsiedztwie  rynien  dawnych  spływów. 
Ogrom  zniszczeń  spowodowanych  zejściem 
tych mur nie pozwala jednak określić, które z 
nich wykorzystały stare linie spływów, a które 
uformowały  nowe  rozcięcia  na  stoku.  W 
górnych partiach stoku Kopy o nachyleniu 28-
34o mury  odsłoniły  lite  podłoże  skalne  usu-
wając  ze  strefy  spływu  całkowicie  materiał 
zwietrzelinowy. 



Za  schroniskiem  Nad  Małą  Łomniczką  schodzimy  z  drogi  wiodącej  doliną  i  kierujemy  się 
czerwonym szlakiem na Karpacz. Po drodze mijamy przegłębione ścieżki schodzące ze stoków Kopy - 
bruzdy i rynny erozyjne. W pobliżu źródeł Wilczego Potoku kolejne stanowisko. 

*********************

Stanowisko DOLINA WILCZEGO POTOKU

Stanowisko zlokalizowane jest w miej-
scu, gdzie jedna z największych w Karkono-
szach rynna „Kopa” przekracza drogę. Na tym 
odcinku jest ona ciągle użytkowana w trakcie 
prac leśnych. Wszystkie występujące w okoli-
cy koryta epizodyczne są wynikiem erozyjnej 
transformacji szlaków zrywkowych.

Rynna „Kopa” ma długość blisko 1100 
m (tab. 1). Jej początek znajduje się na wyso-
kości ok. 1120 m n.p.m. w zlewni Bystrzyka, 
poniżej  dawnego  wiatrowału,  natomiast  koń-
czy  się  na  wysokości  ok.  870  m.  n.p.m.  w 

zlewni  Wilczego  Potoku.  koryto  na  odcinku 
położonym powyżej  drogi  ma  głębokość  1,4 
m, Poniżej drogi średnio 0,5 m. W obu przy-
padkach rynna rozcina leżące pod holoceńską 
pokrywą deluwialną  gliny soliflukcyjne.  Dno 
formy  pokryte  są  brukiem  erozyjnym,  który 
ograniczając erozję wgłębną, warunkuje nasi-
lenie podcinania zboczy i poszerzania koryta. 

W górnych partiach zboczy rynny wi-
doczne są już inicjalne formy niszy degrada-
cyjnych, które rozwijają się w wyniku działal-
ności lodu włóknistego. 

Tab. 1 Parametry morfometryczne rozcięcia erozyjnego „Kopa”. 
Lp. Parametry koryta Wartość 

całkowita maksymalna minimalna
1. Długość [m] 1100 - -
2. Szerokość [m] - 6,6 1,0
3. Głębokość [m] - 4,0 0,2
4. Objętość [m3] ok. 2000 - -
5. Nachylenie stoku [o] - 20 3

Od  minionego  roku  trwają  prace  za-
bezpieczające,  które  polegają  na wypełnianiu 
koryta konstrukcjami drewnianymi i gałęziami 
ściętych świerków. Jednocześnie umacniane i 
powiększane są przepusty pod drogami. Wcze-
śniej  istniał  tu  jedynie  mostek  z  belek,  pod 
którym  stopniowo  był  gromadzony  materiał 
przenoszony rynną w okresach roztopów i let-
nich spływów. W lipcu 1997 r. już w pierwszej 
fazie  spływu  nastąpiło  całkowite  zamknięcie 
przepustu  i  wody  wydostające  się  z  rynny 

skierowały się drogą w dół,  silnie żłobiąc jej 
powierzchnię  i  rozrzucając  materiał  na  po-
wierzchni stoku poniżej drogi. 

Narzucony  przez  człowieka  przebieg 
rynien erozyjnych, rozwiniętych na liniach szla-
ków  zrywkowych,  umożliwia  przekraczanie 
działów wodnych przez wodę skoncentrowaną 
w rynnach. Zjawisko takie obserwujemy nieco 
powyżej  naszego  stanowiska,  na  rozległym 
spłaszczeniu śródstokowym. 



Przejazd Karpacz Górny – Przełęcz Tąpadła

Trasa przejazdu: Karpacz Górny – Kamienna Góra – Świebodzice – Świdnica – Przełęcz Tąpadła

Początkowy odcinek przejazdu, na od-
cinku Karpacz – Kowary, wiedzie wzdłuż gra-
nicy  Karkonoszy  i  Kotliny  Jeleniogórskiej. 
Brakuje  tu  stopnia  pośredniego,  a  Kowarski 
Grzbiet wyrasta bezpośrednio ponad dno Ko-
tliny o około 700 m. Różnica wysokości  jest 
prawdopodobnie tektonicznego pochodzenia, a 
deformacje  teras  rzecznych Jedlicy w Kowa-
rach wskazują, że ruchy tektoniczne kontynu-
owały  się  w  plejstocenie.  Wzdłuż  krawędzi 
znajduje  się  kilka  dużych  odsłonięć  gruzów 
zwietrzelinowych, m.in. w Krzaczynie.

Z Kowar droga wspina się na Kowar-
ską Przełęcz (727 m), oddzielającą Karkono-
sze od Rudaw Janowickich.  W położonej  po 
prawej stronie dolinie Jedlicy prowadzono do 
lat sześćdziesiątych zakrojoną na szeroką skalę 
eksploatację rud uranu i żelaza; okruszcowanie 
związane było z brzeżną strefą intruzji granito-
wej. Z Przełęczy Kowarskiej zjeżdżamy w do-
linę Świdnika, której górne części położone są 
w obrębie wschodniej, metamorficznej okrywy 
Karkonoszy,  a  dolne  w  zewnętrznych  czę-
ściach  niecki  środsudeckiej,  wypełnionej  tu 
klastycznymi utworami karbonu. Zmianie jed-
nostek strukturalnych odpowiada zmiana wy-
sokości i rzeźby – w skałach osadowych niecki 
został  wypreparowany  ciąg  obniżeń,  którego 
najniżej położoną częścią jest Kotlina Kamien-
nogórska, przecięta doliną Bobru, nad ktorym 
położona  jest  Kamienna  Góra.  Od  wschodu 
Kotlinę  zamyka  pasmo  twardzielcowych 
wzgórz zbudowanych z dolnopermskich ryoli-
tów i trachybazaltów. 

Dalsza  droga  z  Kamiennej  Góry  do 
Świebodzic  prowadzi  przez  Góry  i  Pogórze 
Wałbrzyskie.  W  podłożu  występują  grube 
kompleksy klastycznych skał osadowych dol-
nego karbonu,  a w pobliżu Świebodzic  także 
dewonu. Stosunkowo małe zróżnicowanie we-
wnętrzne powoduje, że rzeźba jest mało uroz-
maicona, a dominują rozległe powierzchnie fa-
liste  i  szerokie  obniżenia  dolinne,  jak  dolina 
Lesku. Spośród skał osadowych wypreparowa-
ne zostały górnokarbońskie lakkolity Chełmca 
i  Trójgarbu,  wznoszące  się  na  ponad  300  m 
powyżej  poziomu  cokołowego.  Ożywienie 
rzeźby obserwujemy dopiero w pobliżu Świe-
bodzic  i  jest  ono  związane  z  bliskością  ze-

wnętrznej  krawędzi  Sudetów,  nawiązującej 
przebiegiem do sudeckiego uskoku brzeżnego. 
Na  tym  odcinku  jest  ona  stosunkowo  niska 
(100-150 m), niemniej towarzyszą jej głębokie 
rozcięcia  przykrawędziowe  dolin  rzecznych 
Strzegomki, Pełcznicy i jej dopływów2.

W  Świebodzicach  przekraczamy  gra-
nicę Sudetów i wkraczamy na Przedgórze Su-
deckie. Bezpośrednio u podnóża krawędzi gór 
znajduje się głęboki rów tektoniczny Roztoki-
Mokrzeszowa, założony u schyłku oligocenu, 
w ktorym grubość osadów i skał wulkanokla-
stycznych dochodzi do 800 m. W Mokrzeszo-
wie mijamy po lewej stronie wielokrotnie opi-
sywane, duże odsłonięcie proglacjalnych osa-
dów czwartorzędowych,  z  dobrze czytelnymi 
deformacjami tektonicznymi i poziomami zle-
pieńców  czwartorzędowych.  Za  Świdnicą 
opuszczamy strefę rowu tektonicznego i kieru-
jemy się w stronę Masywu Ślęży. W podłożu 
występują głęboko zwietrzałe granity należące 
do karbońskiej intruzji Strzegom-Sobótka oraz 
serpentynity. Z tych ostatnich zbudowany jest 
pas  Wzgórz  Kiełczyńskich  (466  m),  ktorych 
wysokość  względna  dochodzi  do  200  m. 
Ostatni fragment przejazdu to podjazd na sio-
dło Przełęczy Tąpadła (383 m), oddzielającej 
Ślężę  na  północy  od  grupy  Raduni  na  połu-
dniu.

2 Ten fragment Pogórza Wałbrzyskiego był przed-
miotem kilku szczegółowych opracowań geomorfo-
logicznych, ujmujących tak długookresową morfo-
genezę,  jak  i  rozwój  rzeźby  w  czwartorzędzie 
(Szczepankiewicz  1954,  Krzyszkowski  1998, 
Krzyszkowski, Stachura 1998).



4. Peryglacjalny system denudacyjno-depozycyjny - 
zapis w rzeźbie stoków Masywu Ślęży

Roman Żurawek

Masyw  Ślęży  jest  izolowaną  grupą 
wzniesień  wchodzących  jako  mezoregion  w 
skład Przedgórza Sudeckiego. Rzeźba masywu 
ma charakter reliefu gór średnich, a Ślęża (718 
m  n.p.m.)  stanowi  najwyższą  kulminację  w 
obrębie całego przedgórza i wznosi się około 
500 m nad powierzchnie sąsiadujących z ma-
sywem od północy Równiny Wrocławskiej, od 
zachodu  Równiny  Świdnickiej,  od  południo-
wego  zachodu  Kotliny  Dzierżoniowskiej.  Od 
południowego zachodu wzgórza masywu prze-
chodzą we wzniesienia Wzgórz Niemczańsko-
Strzelińskich,  ustępujących  im  wysokością, 
która  tylko  w  jednym  przypadku  przekracza 
400 m n.p.m. (Zamkowa Góra - 407 m). Oro-
graficznie  Masyw Ślęży  można  podzielić  na 
dwie części: potężny monolit Ślęży z towarzy-
szącymi mu od północy mniejszymi wzniesie-
niami:  Wieżycą  (415  m),  Stolną  (371  m)  i 
Gozdnicą (316 m) oraz ciąg otaczających go 
od południa i wschodu wzgórz, na które skła-

dają się Wzgórza Kiełczyńskie, grupa Raduni 
(573  m)  z  Czernicą  (481  m)  oraz  Wzgórza 
Oleszeńskie. Obie te części rozdziela Przełęcz 
Tąpadła (384 m).

Wschodnie  i  południowe stoki  Ślęży, 
jej wierzchołek oraz górną część stoków pół-
nocno-zachodnich  buduje  gabro  (ryc.  1), 
wchodzące  w skład  górnodewońskiego  kom-
pleksu  ofiolitowego  (Majerowicz,  Pin  1992). 
Przechodzi ono w kierunku północnym w am-
fibolity,  reprezentujące  zmetamorfizowane 
wulkaniczne ogniwo ofiolitu (Majerowicz, Pin 
1992). Północno-zachodnie stoki Ślęży poniżej 
400-550 m n.p.m. oraz stoki Wieżycy i Gozd-
nicy do wysokości  280-350 m n.p.m. zbudo-
wane  są  natomiast  z  granitoidów,  wchodzą-
cych w skład waryscyjskiej intruzji Strzegom-
Sobótka (Majerowicz 1972). Otaczające Ślężę 
od południa i wschodu pagóry zbudowane są z 
serpentynitów,  stanowiących  najniższy  człon 
ofiolitu Ślęży (Majerowicz, Pin 1992).

Ryc. 1. Położenie, zarys fizjografii i budowa geologiczna Masywu Ślęży. Ab - amfibolity, 
Gb - gabro, Gr - granity, Qz - żyły kwarcu, Sp - serpentynity



Wzgórza Masywu Ślęży wynurzają się 
z  osadów  kenozoicznych.  Trzeciorzęd  repre-
zentowany  jest  przez  izolowane  wystąpienia 
mioceńskich  iłów  i  piasków  (Finckh  1928), 
czwartorzęd  natomiast  wykształcony  jest 
głównie  w postaci  osadów glacjalnych i  flu-
wioglacjalnych  zlodowacenia  środkowopol-
skiego oraz pokrywającego je pokładu lessu i 
osadów  lessopodobnych.  Marginalne  znacze-
nie mają holoceńskie torfy i aluwia rzeczne.

Morfogeneza Masywu Ślęży nie zosta-
ła  dotychczas  w  pełni  wyjaśniona.  Gellert 
(1930) uznał wzniesienia tej grupy za wzgórza 
wyspowe (niem. Inselberg). Ich znaczną wyso-
kość względną przypisał  większej  odporności 
gabra  i  serpentynitu  na wietrzenie  względem 
sąsiadujących  typów  skał,  natomiast  wiek 
określił  na trzeciorzęd (Gellert  1931).  Migoń 
(1997)  kwestionuje  znaczenie  zróżnicowania 
odpornościowego skał w ewolucji rzeźby ma-

sywu,  wiąże  ją  jednak  z  obnażeniem  po-
wierzchni podregolitowej, poprzedzonym głę-
bokim wietrzeniem chemicznym w trzeciorzę-
dzie.  Niewątpliwie  zasadniczy  zarys  stoków 
Masywu Ślęży ukształtowany został w trzecio-
rzędzie i mimo przemodelowania w plejstoce-
nie pozostaje czytelny w krajobrazie. Znajduje 
to potwierdzenie w pracach Szczepankiewicza 
(1958) i Pernarowskiego (1963).

Wydaje  się,  że  przyczyn  znacznego 
zróżnicowania  wysokościowego w środkowej 
części  Przedgórza  Sudeckiego należy upatry-
wać w tektonice, albo też w zróżnicowaniu pe-
trograficznym samego gabra (Żurawek 1997), 
w szczególności w potencjalnie większej jego 
odporności  na procesy denudacyjne w strefie 
kontaktu  z  masywem  granitoidowym  Strze-
gom-Sobótka.

****************

Stanowisko WSCHODNI STOK ŚLĘŻY NAD BĘDKOWICAMI 
(strefa czołowa reliktowego lodowca skalnego)

Stanowisko  zlokalizowano  w  strefie 
czołowej  jednego  z  reliktowych  lodowców 
skalnych (gruzowych, kamienistych, rumoszo-
wych), należących do kompleksu trzech form 
o łącznej długości ponad 2 km.

Formy  te,  dotychczas  interpretowane 
jako moreny końcowe zlodowacenia niżowego 
(Finckh  1928),  strumienie  blokowe  (niem. 
Blockströme)  (Schott  1931),  bądź efekt  kata-
strofalnych  ruchów  masowych  (Baraniecki 
1951, Szczepankiewicz 1958, Horwath 1981), 
uznano za reliktowe lodowce skalne (Żurawek 
1999, w druku). Przesłanek dla sformułowania 
takiej  tezy  dostarczyło  głównie  porównanie 
rzeźby  form  ślężańskich  i  ich  położenia  w 
szerszym  kontekście  geomorfologicznym,  do 
znanych z literatury aktywnych, nieaktywnych 
(inaktywnych)  i  reliktowych  lodowców skal-
nych.  Reliktowe  lodowce  skalne  na  stokach 
Ślęży należą do największych spośród nielicz-
nych znanych dotąd ze  średnich  gór  Europy. 
Tworzą zespół sześciu form, złożonych z jed-
nego bądź kilku czytelnych w rzeźbie jęzorów. 
Największy kompleks, prezentowany na stano-
wisku,  na  który  składają  się  jęzory  o długo-
ściach  od  ok.  730  do  1012  m,  zajmuje  po-
wierzchnię  blisko  0,6 km2 i  położony jest  w 

przedziale wysokości od 245 do 495 m n.p.m., 
wyznaczając  tym samym zakres  wysokościo-
wy występowania wszystkich form. 

Opisywane  formy cechują  się  bardzo 
urozmaiconą  morfologią.  Składa  się  na  nią 
system  nieregularnych  wałów,  rozdzielonych 
zagłębieniami,  z  których  część  ma  charakter 
zagłębień  bezodpływowych:  często  zatorfio-
nych,  niekiedy  stale  bądź  okresowo zajętych 
przez oczka wodne o średnicy kilkunastu-kil-
kudziesięciu metrów. Zagłębienia te połączone 
są  nierzadko  niewielkimi  ciekami,  które  nie 
wykształciły  własnych  dolin,  lecz  kluczą  po 
powierzchni,  niekiedy  przełamując  się  przez 
formy pozytywne, a miejscami niknąc pod po-
krywą blokową. Choć nie wszędzie, to jednak 
zasadniczo  rozpoznawalna  jest  dominacja  w 
dolnych częściach jęzorów form wydłużonych 
prostopadle  do  nachylenia  stoku  i  świadczą-
cych o kompresyjnym charakterze  transportu 
masy zwietrzelinowo-lodowej (ang. transverse 
ridges), a form wydłużonych zgodnie z nachy-
leniem stoku (ang. longitudinal ridges) w czę-
ści  górnej.  Zazwyczaj  w morfologii  czytelne 
są  wały  boczne  oraz  czołowe,  dzięki  czemu 
nie nastręcza trudności  określenie bocznego i 
dolnego  zasięgu  form.  Wały  te  osiągają  po-



wszechnie wysokość 10-15 m, lokalnie sięga-
jącą nawet ok. 20 m i  cechują się znacznym 
nachyleniem, miejscami przekraczającym 37°. 
Z  reguły  powierzchnia  ograniczona  wałami 
bocznymi  jest  położona  wyraźnie  niżej  od 
nich,  zdecydowanie  wyżej  jednak  niż  po-
wierzchnia stoku na zewnątrz (ryc. 2). Zwykle 
problematyczne jest wyznaczenie górnego za-
sięgu form, gdyż jęzory stopniowo przechodzą 
w pokrywy blokowe i blokowo-gliniaste. Jedy-
nie w kilku miejscach wykształciły się płytkie 
nisze, nieproporcjonalnie małe jednak do obję-
tości  zdeponowanego  poniżej  materiału.  W 
obrębie  jęzorów,  szczególnie  w  ich  górnych 
partiach,  występują  zwarte  pola blokowe, nie 
tworzą  one  jednak  pokrywy  ciągłej  na  całej 
powierzchni  jęzorów.  Jedyne  prawidłowości, 
jakie można stwierdzić w rozmieszczeniu róż-
nych  typów pokryw to  większa  koncentracja 
bloków  w  zagłębieniach  bezodpływowych 
(pokrywy blokowe zanurzają się niekiedy pod 
osady wypełniające owe zagłębienia) oraz na-
gromadzenie  bloków  u  podnóży  wałów  ze-
wnętrznych (ryc. 2).

Podstawowe parametry morfometrycz-
ne, pozycja geomorfologiczna na stoku, a nade 
wszystko  morfologia  powierzchni  opisane  w 
skrócie powyżej, upoważniają do sformułowa-
nia tezy, że wielkie formy akumulacji na sto-
kach  Ślęży  powstały  w  wyniku  powolnego 
transportu  zwietrzeliny  przesyconej  lodem 
gruntowym.  O  obecności  lodu,  spajającego 
zwietrzelinę  świadczy  czytelna  wytopiskowa 
rzeźba  powierzchni  jęzorów,  w  tym  przede 
wszystkim liczne  zagłębienia  bezodpływowe, 
prawdopodobnie  znaczące  miejsca  występo-
wania  większych  soczew  lodu.  Jednocześnie 
również  inne  cechy  morfologii,  a  także  roz-
miary  ślężańskich  form odpowiadają  opisom 
lodowców skalnych znanych z różnych obsza-
rów (Barsch 1996). Dodatkowym potwierdze-
niem takiej interpretacji genetycznej może być 
porównanie  osadów  odsłoniętych  na  wale  w 
strefie czołowej jednego z jęzorów z osadami 

w  bezpośrednim  sąsiedztwie,  jednak  na  sto-
kach  bez  czytelnych  w  morfologii  form. 
Wskazuje ono, że osady w obrębie jęzora róż-
nią się wyraźnie od glin soliflukcyjnych i ce-
chują  się  strukturą  bloków,  "pływających"  w 
różnofrakcyjnym cieście  (Żurawek 1998),  ty-
pową  dla  jądra  lodowca  skalnego  (Barsch 
1983,  1996). Opisana struktura  prezentowana 
jest w płytkim (2 m) wkopie w wale czołowym 
lodowca skalnego.

Biorąc pod uwagę warunki klimatycz-
ne, konieczne dla powstania i rozwoju lodow-
ców skalnych można stwierdzić, że formy ślę-
żańskie  kształtowały  się  podczas  jednego  z 
zimnych  okresów  plejstocenu.  Ich  pozycja 
stratygraficzna  względem  gliny  lądolodu 
Odry, vistuliańskiej pokrywy lessowej i stoko-
wych  pokryw  soliflukcyjnych  wskazuje,  że 
okres ich rozwoju przypadł na schyłek plenivi-
stulianu  bądź  późny  vistulian.  Młody  wiek 
form wydaje się potwierdzać ich świeża mor-
fologia oraz takaż sieć hydrograficzna (Żura-
wek 1999, w druku).

Choć stoki wzgórz Masywu Ślęży zbu-
dowane są z różnych typów skał  litych,  nig-
dzie  poza  obszarem  występowania  gabra  nie 
stwierdzono obecności form analogicznych do 
opisanych powyżej. Świadczy to o istotnej roli 
cech  podłoża  w rozwoju  ślężańskich  lodow-
ców skalnych. Produktem wietrzenia fizyczne-
go gabra są znaczne ilości  bloków o pokroju 
zazwyczaj  zbliżonym  do  izometrycznego. 
Kształt bloków ułatwiał gromadzenie się mię-
dzy nimi lodu gruntowego, a ich znaczne roz-
miary sprawiały, że bardziej niż na inne rodza-
je transportu podatne one były na przemiesz-
czanie  wskutek  deformacji  spajającego  je 
lodu. 

Rozmieszczenie  poszczególnych form 
na stoku uwarunkowane jest  zróżnicowaniem 
rzeźby podłoża.  Jęzory wypełniają  szerokie  i 
płytkie zagłębienia w stoku, które w naturalny 
sposób  kierunkowały  ruch  masy  zwietrzeli-
nowo-lodowej.

Stanowisko WSCHODNI STOK ŚLĘŻY - DOLNA GRANICA REZERWATU PRZYRODY 
(trimline lądolodu Odry)

Stanowisko  zlokalizowane  jest  na 
wschodnim  stoku  Ślęży  (718)  na  wysokości 
550 m n.p.m., na drodze leśnej, wyznaczającej 
dolną granicę rezerwatu przyrody „Góra Ślę-
ża”. Stok różnicuje się w tym miejscu szcze-
gólnie wyraźnie na część górną, w przewadze 

denudacyjną oraz część dolną, zasadniczo aku-
mulacyjną. Załom w profilu stoku, którym bie-
gnie  na  tym  odcinku  droga,  interpretowany 
jest jako zapis względnie długotrwałego poło-
żenia powierzchni lądolodu Odry.



Na wysokości ok. 550 m n.p.m. gwał-
townie zmienia się nachylenie stoku oraz jego 
morfologia.  Powyżej  drogi  spadki  w obrębie 
stoku  są  bardziej  zróżnicowane,  zasadniczo 
jednak nachylenie powierzchni jest większe i z 
reguły przekracza 15°. Tymczasem nachylenie 
stoku poniżej  załomu wynosi  średnio 7°-8° i 
cechuje  się  wyraźnie  mniejszą  zmiennością. 
Powyżej wysokości 550 m n.p.m. powszechnie 
występują różnorodne formy skalne. Niekiedy 
tworzą one mury, ambony czy izolowane skał-
ki, najczęściej jednak ukształtowane są w for-
mie  stopni  rozdzielonych  powierzchniami  o 
nachyleniu  znacznie  mniejszym,  niż  zasadni-
cze nachylenie stoku.

Poniżej strefy wysokościowej 500-550 
m n.p.m. formy skalne występują  sporadycz-
nie, ustępują też tym z podszczytowych partii 

Ślęży rozmiarami. Zaznacza się też odmienne 
wykształcenie  pokryw  stokowych.  W  górnej 
części stoku z reguły (choć są od niej wyjątki) 
większa jest gęstość bloków w pokrywach blo-
kowo-gruzowo-gliniastych,  ponadto  większy 
jest udział bloków o dużych średnicach, mak-
symalnie osiągających nawet ok. 5 m. Poniżej 
natomiast  dominują  nie  demonstrujące  się  w 
rzeźbie (z wyjątkiem opisanych wyżej relikto-
wych lodowców skalnych) pokrywy blokowo-
gruzowe  i  blokowo-gliniaste  o  mniejszym 
udziale  bloków,  miejscami  jedynie  przecho-
dzące w zwarte gołoborza. Wyjątkiem jest tu 
bezpośrednie sąsiedztwo strefy wysokościowej 
uznawanej  za  reliktową  trimline,  w  którym, 
przynajmniej  lokalnie,  zaznacza  się  bardzo 
duży udział klastów o wielkich średnicach.

 

Stanowisko PODSZCZYTOWA PARTIA WSCHODNIEGO STOKU ŚLĘŻY 
(terasy krioplanacyjne)

Stanowisko zlokalizowane jest w pod-
szczytowej  partii  wschodniego  stoku  Ślęży 
(718),  na  wysokości  ok.  630  m n.p.m.,  przy 
dawnej ścieżce turystycznej, ok. 250 m w górę 
od tzw. Źródła Beyera (Beyer Quelle). Prezen-
towane  są  charakterystyczne  dla  podszczyto-
wej,  nunatakowej  części  stoków Ślęży  (718) 
formy denudacyjnej rzeźby peryglacjalnej: kli-
fy mrozowe, terasy krioplanacyjne i towarzy-
szące im pokrywy blokowe. Powyżej wysoko-
ści 500-550 m n.p.m., interpretowanej dla sto-
ków Ślęży  (718)  jako  trimline zlodowacenia 
Odry,  w  rzeźbie  stoków  zaznaczają  się  se-
kwencje  powierzchni  o  niewielkim  nachyle-
niu,  średnio  ok.  7°,  oraz  rozdzielających  je 
progów,  o wysokości  od kilku do ok.  20 m. 
Powierzchnie spłaszczeń pokryte są blokowo-
gruzowymi  i  blokowo-gruzowo-gliniastymi 
pokrywami  peryglacjalnymi  o  zmiennej,  ale 
zasadniczo  niewielkiej  miąższości,  natomiast 
progi  mają  zwykle  charakter  wychodni  skal-
nych,  tworzących powierzchnie  o dużym na-
chyleniu, nierzadko pionowe, bądź (szczegól-
nie w dolnej części) przewieszone. Na podsta-
wie analogii z kształtowanymi współcześnie i 
w plejstocenie terasami krioplanacyjnymi, opi-
sywanymi  wielokrotnie  z  różnych  obszarów 
(np. Boč, Krasnov 1951, Demek 1969, Czudek 
1995) sekwencje spłaszczeń i progów w górnej 
części  stoków Ślęży należy uznać właśnie za 

system teras krioplanacyjnych i klifów mrozo-
wych. Towarzyszą im pokrywy blokowe, blo-
kowo-gruzowe  i  blokowo-gliniaste,  nie  two-
rzące  jednak  wyraźniejszych  form  akumula-
cyjnych. Miejscami bloki, których maksymal-
na średnica sięga ok. 5 m, formują zwarte go-
łoborza. 

Na stanowisku  prezentowany  jest  ze-
spół form, na który składają się trzy poziomy 
teras krioplanacyjnych o szerokości 15-50 m, 
rozdzielone  prawie  pionowymi,  a  miejscami 
przewieszonymi klifami mrozowymi o wyso-
kości  do  10  m.  Powierzchnie  klifów mrozo-
wych nawiązują do spękań ślężańskiego gabra. 
Ponieważ  zaś  to  cechuje  się  występowaniem 
aż trzech systemów spękań (Buczek 1953), są 
one  bardzo urozmaicone.  Na  powierzchniach 
teras zalegają pokrywy peryglacjalne o zmien-
nym  uziarnieniu,  silnie  wzbogacone  w  duże 
(1-2 m) bloki bezpośrednio u podnóży klifów 
mrozowych.

W dalszym ciągu wycieczki zaprezen-
towana zostanie forma ostańca wietrzeniowe-
go,  powstałego  w  strefie  wododziałowej  w 
wyniku  postępu  procesu  krioplanacji  z  obu 
stron wododziału. Jest nim podszczytowa gru-
pa  skałek,  odpowiadająca  morfologią  ostań-
com znanym w terminologii rosyjskojęzycznej 
jako „tump” (Demek 1969).

*********************



Formy rzeźby peryglacjalnej jako elementy systemu denudacyjno-depozycyjnego

Bogactwo i różnorodność form rzeźby 
peryglacjalnej  na  stokach  Ślęży  wskazuje  na 
istnienie tu w plejstocenie wydajnego systemu 
denudacyjno-depozycyjnego,  którego  głów-
nym motorem było wietrzenie mrozowe i pro-
cesy związane z obecnością wieloletniej zmar-
zliny.  Powstanie  wyjątkowo  spektakularnych 
form  wietrzeniowych  i  akumulacyjnych,  do 
których zaliczono systemy teras krioplanacyj-
nych, zróżnicowane litologicznie i genetycznie 
pokrywy  stokowe,  a  przede  wszystkim -  ze-
spół reliktowych lodowców skalnych, możliwe 
było  dzięki  dwóm  dodatkowym  czynnikom. 
Pierwszy z nich to fakt, że wierzchołek Ślęży 
przez  cały  okres  zlodowacenia  Odry  (Frech 
1913,  Szczepankiewicz  1958),  a  być  może 
również  podczas  starszego (starszych)  zlodo-
waceń  był  nunatakiem.  Dzięki  temu  rzeźba 
podszczytowych partii Ślęży jest efektem wie-
lu okresów peryglacjalnych. 

Czynnik drugi to cechy skał podlega-
jących  wietrzeniu.  Formy  takie  jak  lodowce 
skalne  wykształciły  się  wyłącznie  w obrębie 
gabra. Także pozostałe formy, choć miejscami 
rozwinęły się również w serpentynitach i amfi-
bolitach,  najlepiej  zaznaczają  się  w  rzeźbie 
stoków gabrowych. Na stokach zbudowanych 
z  granitów  form  rzeźby  peryglacjalnej  prak-
tycznie  brak.  Zależność  między inwentarzem 
form rzeźby peryglacjalnej a zróżnicowaniem 
litologicznym  podłoża  wskazuje,  że  czynnik 
ten miał zasadnicze znaczenie. Własności ga-
bra, produkującego w wyniku wietrzenia me-
chanicznego  znaczne  ilości  materiału  grubo-
frakcyjnego, w tym przede wszystkim bloki o 
w przybliżeniu  izometrycznym  pokroju,  mu-
siały  decydować  o  charakterze  transportu 
zwietrzeliny po stoku i umożliwiły powstanie 
form, będących wynikiem pełzania zwietrzeli-
ny przesyconej lodem gruntowym, w tym lo-
dowców  skalnych.  Według  Czudka  (1995) 
własności  skały  nie  pozostają  bez  znaczenia 
również dla rozwoju teras krioplanacyjnych, a 
właśnie  gabro należy do skał  najbardziej  po-
datnych na kształtowanie się form tego typu.

Intensywne  wietrzenie  mrozowe  gór-
nych partii  Ślęży  podczas  całego plejstocenu 
albo przynajmniej od zlodowacenia Odry, do-
prowadziło do powstania  specyficznej  rzeźby 
denudacji peryglacjalnej w górnych odcinkach 
stoków.  Jednocześnie  kosztem górnych partii 

stoków środkowe i dolne odcinki zostały nad-
budowane przez miąższe pokrywy soliflukcyj-
ne, a na stokach zbudowanych z gabra - rów-
nież lodowce skalne.

Trudno  jednoznacznie  określić  wiek 
form peryglacjalnych  w Masywie  Ślęży,  po-
nieważ kryterium stratygraficznym można się 
posłużyć  tylko  w ograniczonym zakresie.  Za 
stosunkowo pewne można uznać jedynie dato-
wanie  reliktowych  lodowców  skalnych  na 
schyłek  zlodowacenia  Wisły  (Żurawek 1999, 
w druku). Z okresem ostatniego zlodowacenia 
Szczepankiewicz (1958) wiązał także pokrywy 
blokowe i ściany skalne w partiach podszczy-
towych, jednak istnienie nieporównanie bogat-
szej  rzeźby  w  najwyższych  partiach  stoków 
Ślęży  (powyżej  500-550 m n.p.m.),  wolnych 
od  lodu podczas  zlodowacenia  środkowopol-
skiego  (Frech  1913,  Szczepankiewicz  1958) 
sugeruje, że rozległe pola blokowe i wychod-
nie skalne mogą być skumulowanym efektem 
kilku okresów peryglacjalnych.

Specyfika paleośrodowiskowych uwa-
runkowań ewolucji stoków Ślęży w plejstoce-
nie  sprawiła,  że  rzeźba  tych  stoków cechuje 
się  pewną  piętrowością.  W  efekcie  rozwoju 
stoków Ślęży, począwszy co najmniej od zlo-
dowacenia  Odry,  wyróżnić  można  w uprosz-
czeniu trzy piętra geomorfologiczne (ryc. 5):
1. Poniżej  250-300 m n.p.m. Piętro  pokryw 

lessowych. Specyfika rzeźby wiąże się tu z 
występowaniem  pokryw  eolicznych,  po-
wlekających powierzchnie  akumulacji  lo-
dowcowej,  a  także  rozwiniętymi  w  nich 
formami erozji wąwozowej.



2. Od 250-300 do  500-550 m n.p.m.  Piętro 
akumulacji  stokowej.  Najważniejsze  ele-
menty  rzeźby  tego piętra  to  nałożone  na 
przemodelowane egzaracyjnie stoki młod-
sze efekty akumulacji peryglacjalnej - po-
krywy soliflukcyjne,  a na stokach zbudo-
wanych z gabra - lodowce skalne.

3. Powyżej 500-550 m n.p.m. Piętro nunata-
ka. Rzeźba zdominowana jest tu przez for-
my wietrzenia  mrozowego, którym towa-
rzyszą  pokrywy  peryglacjalne.  Czytelne 
pozostają  przedczwartorzędowe  elementy 
morfologii.

Ryc. 2. Schemat ilustrujący hipotetyczną morfologię i strukturę aktywnego lodowca skalnego (A) 
oraz morfologię i strukturę reliktowego lodowca skalnego na przykładzie formy prezentowanej na 

stanowisku (B) w przekroju poprzecznym do osi formy; 1 - lód, 2 - bloki, 3 - osady różnofrakcyjne o 
cechach gliny.

Ryc. 3. Schemat form rzeźby i osadów wschodnich stoków Ślęży (718) w kontekście ich paleośrodo-
wiskowych uwarunkowań; 1 - nierozdzielone osady trzeciorzędu (głównie piaski i iły ze schematycz -
nie zaznaczonymi wkładkami węgla brunatnego), 2 - glina zwałowa zlodowacenia Odry, 3 - terasy 
krioplanacyjne ze stosunkowo cienką pokrywą grubofrakcyjnych pokryw peryglacjalnych, 4 - pokry-
wy pyłowe z formami erozji wąwozowej, 5 - pokrywy soliflukcyjne i reliktowe lodowce skalne, 6 -  
pionowy zasięg pokryw lessowych o miąższości ponad 2 m, 7 - trimline zlodowacenia Odry. 



4. 1. Wpływ czynników litologicznych na wykształcenie pokryw stokowych w 
północnej części Masywu Ślęży 

Andrzej Traczyk, Roman Żurawek 

Wycieczka terenowa: Biała - Bialskie Rozdroże - Wieżyca - Przeł. Pod Wieżycą 

Trasa  wycieczki  prowadzi  podnóżem 
zachodnich i północnych stoków Ślęży. W jej 
trakcie  zaprezentowane  zostanie  zagadnienie 
rozwoju jęzorów soliflukcyjnych oraz zróżni-
cowania  wykształcenia  pokryw  w zależności 
od budowy geologicznej podłoża. Prezentowa-
ne materiały stanowią częściowo wyniki badań 
terenowych, które w najbliższym czasie zosta-
ną  opublikowane  w czasopiśmie  Petermanns 
Geographische  Mitteilungen (Traczyk,  Żura-
wek 1999). 

Wycieczkę rozpoczynamy we wsi Bia-
ła, opodal której ciągnie się wyraźnie odcina-
jący  się  w morfologii  grzbiet  Białych  Krów, 
rozwinięty  na  ogromnej  żyle  kwarcowej.  W 
rejonie tym występują liczne nieczynne kamie-
niołomy  i  szyby  poszukiwawcze  oraz  zwały 
pogórnicze.  Po  przekroczeniu  grzbietu  wkra-
czamy w obręb północnych stoków Ślęży po-
krytych  zwartym  blokowiskiem  gabrowym, 
zalegającym na granicie.

Ryc. 1. Mapa geomorfologiczna płn.-zach. stoków Ślęży. Objaśnienia: 1-spłaszczenia stokowe, 2-dna 
dolin rzecznych, 3-suche doliny denudacyjne, 4-skałki, 5-gruzowo-blokowa pokrywa stokowa, 6-tera-
sy i loby soliflukcyjne w obrębie gruzowo-blokowej pokrywy stokowej, 7-jęzory gruzowo-blokowe, 

8-poziomice (co 25 m),



Zwarta pokrywa gruzowo-blokowa za-
lega na stokach Ślęży od wierzchołka do wy-
sokości  240-340 m n.p.m.  Jej  zróżnicowanie 
morfologiczne  uwarunkowane  jest  w  znacz-
nym stopniu rzeźbą stoku. W partii szczytowej 
pokrywa nie jest ciągła, otacza licznie wystę-
pujące skałki i nie tworzy wyraźnych form. W 
strefie  wysokościowej  550-600  m n.p.m.  za-
znaczają  się  natomiast  niewyraźne  i  nieregu-
larne, schodowo ułożone stopnie zbudowane z 
dużych,  ostrokrawędzistych  bloków  gabro-
wych. Bloki te ułożone są luźno, a przestrzenie 
pomiędzy nimi osiągają rozmiary do 2 m. Głę-
biej przestrzenie pomiędzy blokami wypełnio-
ne są gruzem z niewielką domieszką materiału 
pylasto-piaszczystego.  Nie  można  wyróżnić 
dominujących  kierunków  orientacji  osi  blo-
ków, niektóre z nich ustawione są nawet pio-
nowo. 

Morfologia  pokrywy  gruzowo-bloko-
wej w dolnej części stoku ma odmienny cha-
rakter. Szczególnie wyraźne jest to w jej mar-
ginalnej strefie. Ta z kolei różnicuje się w za-
leżności od ukształtowania stoku na dwa typy 
o  charakterze  regionalnym.  We  wschodniej 
części  obszaru, gdzie stok jest prostoliniowy, 
front  pokrywy  nie  tworzy  wyraźnej  granicy. 
Bloki  rozwleczone  są  nieregularnie  na  dużej 
przestrzeni.  Granicę tę można ustalić  jedynie 
na podstawie zasięgu bloków gabrowych, zale-
gających na podłożu granitowym. Nawet poni-
żej dolnej granicy względnie zwartej pokrywy, 
aż do podnóża góry, spotyka się jeszcze roz-
proszone pojedyncze bloki gabra o średnicach 
do 1,5 m. W obrębie pokrywy natomiast wy-
kształcone  są  wprawdzie  formy  jęzorów,  są 
one jednak względnie  krótkie  i  mają  niezbyt 
spektakularne kształty.  Żaden z nich nie wy-
chodzi też poza zasięg zwartej pokrywy.

W  części  zachodniej  analizowanego 
obszaru,  na stokach o urozmaiconej  morfolo-
gii, rzeźba i miąższość pokrywy stają się uroz-
maicone. Dolna granica pokrywy ma wyraźnie 
falisty przebieg, nawiązujący do różnic w jej 
ukształtowaniu pionowym. Zakres zmienności 
wysokości  tej  granicy sięga 100 m. Pokrywa 
blokowa nie wchodzi na grzbiety i spłaszcze-
nia wododziałowe. Zastępują ją tutaj piaszczy-
sto-pylaste  gliny.  Niekiedy  przykrywają  one 
płaty osadów glacjalnych i  fluwioglacjalnych 
(piasków  gliniastych  zawierających  materiał 
eratyczny).

W  obrębie  stoków  zbieżnych  nato-
miast  pokrywa gruzowo-blokowa tworzy wy-
raźne jęzory, schodzące dnami dolin nawet do 
wysokości 240 m n.p.m. Jęzory grupują się w 
trzech  strefach  źródliskowych  bezimiennych 
potoków, odwadniających pn.-zach. stoki Ślę-
ży.

Ogółem na analizowanym obszarze zi-
dentyfikowano piętnaście  form tego typu.  Są 
to „strumienie” – liniowo wydłużone skupiska 
bloków  gabrowych  i  granitowych,  wyraźnie 
odgraniczone  od stoków i  zboczy dolinnych. 
Ich  górną  granicę  wysokościową  wyznacza 
poziomica 405 m n.p.m.

Spośród  wyróżnionych  form  najdłuż-
sze są jęzory nr 3 i  4. Ich długości  wynoszą 
odpowiednio 742 i 508 m, a rozpiętość wyso-
kościowa dochodzi do 80 i 55 m i również jest 
największa.  Jęzory  krótsze  są  natomiast  2-3-
krotnie  szersze.  Przykładowo,  położony  w 
strefie źródliskowej jednego z sąsiednich cie-
ków lob nr 1 osiąga jedynie 180 m długości, 
ale jego szerokość dochodzi do ponad 130 m. 
Ujemna korelacja między długością i szeroko-
ścią potwierdza się również w odniesieniu do 
innych jęzorów.

Nachylenia  powierzchni  opisywanych 
form wahają się w szerokim zakresie od około 
4 do 15° i zasadniczo nie różnią się od nachy-
lenia  stoku.  Analiza  parametrów  morfome-
trycznych form wskazuje, że brak jest wyraź-
nego związku pomiędzy nachyleniem jęzorów 
a ich długością. Przypuszczalnie więc nachyle-
nie nie miało większego wpływu na intensyw-
ność transportu.

W składzie litologicznym jęzorów do-
minuje  gabro.  O  ile  przeciętnie  w  pokrywie 
występuje do 20-35% granitu, to w miejscach, 
gdzie formuje ona jęzory, jego udział spada do 
10% (jęzory  1 i  2).  Bloki  gabra  z  reguły  są 
ostrokrawędziste,  krawędzie  bloków  granito-
wych  natomiast  bardzo  mocno  zaokrąglone. 
Kształt tych ostatnich sugeruje, że są one pro-
duktem wietrzenia kulistego, a krawędzie blo-
ków zostały zaokrąglone w wyniku wietrzenia 
chemicznego jeszcze przed wyeksponowaniem 
na powierzchni.

Maksymalne średnice materiału budu-
jącego jęzory dochodzą do 3-4 m. Widoczna 
jest  przy tym pewna segregacja  materiału  na 
stoku. W strefie marginalnej pokrywy, a więc 
również w strefie opisywanych jęzorów, mak-
symalne średnice bloków nie przekraczają 2,5 



m. Bloki o średnicach do 1,2 m stanowią tu od 
45 do 60 % składu pokrywy. Tymczasem na 
stoku powyżej maksymalne średnice materiału 
wzrastają. Największe bloki gabrowe występu-
ją w pasie 450 - 700 m n.p.m., a granitowe - 
400 - 500 m n.p.m.

Większość  jęzorów  schodzących  do 
dolin kończy się wyraźnymi, aczkolwiek nie-
wysokimi, czołami Niekiedy mają one charak-
ter płaskich wałów o nieregularnej bądź scho-
dowej  powierzchni,  których  wysokość  nigdy 
nie przekracza 3 m. Formy drugorzędne w po-
staci języków, wałów bądź nabrzmień o niere-
gularnym kształcie zaznaczają się również na 
powierzchniach wyższych partii niektórych ję-
zorów (np. nr 1 i 7). W kilku miejscach zazna-
cza się  nawet  wyraźna dwugeneracyjność ję-
zorów - na wydłużone formy starsze nachodzą 
szersze jęzory ze świeższym materiałem.

Górny zasięg jęzorów jest bardzo trud-
ny do wyznaczenia – przechodzą one stopnio-
wo w jednorodną pokrywę stokową. 

Opisana sytuacja morfologiczna wska-
zuje,  że  wykształcenie  pokryw stokowych  w 
Masywie Ślęży w znacznym stopniu zależy od 
podatności  i  charakterystycznych  cech  wie-
trzeniowych skał podłoża. Granity, które nale-
żą  w  tym  rejonie  do  brzeżnej  partii  intruzji 
Strzegom -Sobótka są mniej odporne na wie-
trzenie niż gabra, aczkolwiek w obrębie pokry-
wy  stokowej  spotykane  są  pojedyncze  bloki 

granitowe. W rejonie Wieżycy i Sobótki gdzie 
na występują amfibolity i serpentynity, pokry-
wy  stokowe  cechują  się  brakiem  materiału 
blokowego  oraz  znacznym  udziałem  frakcji 
pylastej. Jest to typowa cecha większości skał 
metamorficznych, które wietrzejąc dają mate-
riał  o  bimodalnym  składzie  granulometrycz-
nym. Na stokach Wieżycy, w odsłonięciu przy 
drodze Piotra Własta widoczny jest jeszcze je-
den element utworów pokrywowych Masywu 
Ślęży. Stropową partię pokrywy stokowej wy-
kształconej w postaci warstwowanych piasków 
granitowych  i  soliflukcyjnej  gliny  gruzowej 
buduje  pokład  lessu  z  niewielką  domieszką 
materiału  drobnogruzowego.  Sytuacja  morfo-
logiczna  (stromy,  krótki  stok)  wskazuje,  że 
utwór ten nie mógł powstać w wyniku proce-
sów  stokowych  (powyżej  na  stoku  Wieżycy 
występuje na powierzchni pokrywa gruzowa). 
Jej  genezę  należy  raczej  wiązać  z  późno-
Vistuliańskimi procesami akumulacji eolicznej 
– lessowej.  Sytuacja taka wydaje się być po-
wszechna na obszarze przedgórskim Sudetów 
oraz  w  strefie  Pogórzy.  Podobną  sekwencję 
odnotowano np. w rejonie Złotoryi na Pogórzu 
Kaczawskim (Traczyk 1996).  Wydaje się za-
tem, że w tym piętrze wysokościowym typowe 
dla obszaru górskiego Sudetów stropowe delu-
wia  piaszczysto-pylaste  zastępowane  były 
przez utwory lessowe sedymentowane w facji 
stokowej. 
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