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W pracy scharakteryzowano pod względem morfologicznym i morfometrycznym kary 
polodowcowe Śnieżnych Kotłów w Zachodnich Karkonoszach. Wykorzystano w tym celu 
mapy topograficzne, geologiczne, numeryczny model wysokościowy o rozdzielczości 
10 m opracowany na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10000, oraz mapę reliefu 
wygenerowaną z modelu LIDAR o rozdzielczości 3 m. Pomiary i obliczenia wykonano 
w programie MICRODEM. Porównanie modeli wysokościowych prezentujących 
aktualną i preglacjalną rzeźbę pozwoliło na określenie kubatury karów i moren. Analiza 
materiałów źródłowych oraz modeli cyfrowych wskazuje, że zlodowacenie Śnieżnych 
Kotłów przebiegało w trzech zasadniczych fazach. W fazie najstarszej i młodszej 
jęzory lodowcowe spływały odpowiednio do 920 i 975 m n.p.m., a w najmłodszej do 
1150 m n.p.m. Najmłodsza faza zlodowacenia przebiegała w 5 etapach, którym 
odpowiada 5 ciągów moren recesyjnych położonych na dnie w Wielkiego Kotła 
Śnieżnego. W Małym Kotle Śnieżnym w okresie przed ostateczną deglacjacją istniał 
przypuszczalnie niewielki lodowiec gruzowy. Wyniki obliczeń objętości moren 
wskazują, że największa akumulacja przypadła na najmłodszą fazę zlodowacenia. Na tej 
podstawie można sądzić, że w fazie tej wystąpiły najkorzystniejsze warunki dla rozwoju 
intensywnej dostawy materiału ze ścian skalnych i den karów. W efekcie działania 
erozji glacjalnej pierwotna powierzchnia stokowa uległa w strefie karów obniżeniu 
o 90 m. Poprzez analogię do badań wielkości erozji glacjalnej w górach Półwyspu 
Skandynawskiego i w Alpach można wnioskować, że tempo plejstoceńskiej erozji 
glacjalnej w Karkonoszach zawiera się w przedziale od 0,1 do 1 mm/rok.

e article presents morphologic and morphometric characteristics of the region 
of Śnieżne Kotły glacial cirques located in the western part of the Karkonosze Mts. 
(Sudetes). ey have been derived from topographic and geologic maps, 10x10 m 
diameter DEM and relief map generated from LIDAR model. All measurements and 
calculations was made in the freeware GIS computer package MICRODEM. Comparison 
of a DEM showing the presentday relief with a DEM of reconstructed pre–glacial relief 
allowed to calculate the volume of glacial cirques and moraine accumulation. An analysis 
of cartographic and digital sources shows that glaciation of the Śnieżne Kotły region 
occurred in the three main phases. In the oldest and younger phase glacial tongues 
reached altitudes 920 and 975 m a.s.l. respectively, and during the youngest one – 
1150 m a.s.l. As inferred from the occurrence of recession moraines situated on the 
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bottom of the Wielki Śnieżny Kocioł 5 individual stages of deglaciation characterized 
the youngest phase of glaciation exist. At this time, in the Mały Śnieżny Kocioł a small 
rock glacier developed on the bottom of cirque. e results of moraine volume 
calculations suggest that periods of large material accumulation took place during the 
youngest phase of glaciation. Probably at this times more favourable environmental 
conditions occurred to enhance processes of intensive supply of rocky material from 
the cirque walls and bottoms. As an effect of glacial erosion, preglacial slopes in the zone 
of glacial cirques were lowered by about 90 m. Comparing to the results of investigations 
conducted in the mountains of Scandinavian Peninsula and in the Alps, the magnitude 
of glacial erosion in the Karkonosze Mts. May be estimated as 0.1 to 1 mm/year.

Słowa kluczowe:  zlodowacenie górskie, kary polodowcowe, GIS, Karkonosze
Keywords:  mountain glaciation, glacial cirques, GIS, Karkonosze Mts.

WSTĘP
Problematyka rozwoju zlodowacenia górskiego Karkonoszy obecna jest w literaturze 

geomorfologicznej od schyłku XIX w. Pionierska w tym zakresie praca P () stanowi, po 
ponad stu latach od jej publikacji, nadal punkt odniesienia dla prowadzonych badań nad zasięgiem 
i liczbą zlodowaceń karkonoskich. W ostatnim okresie ukazało się kilka artykułów, które w znacznym 
stopniu uszczegóławiają wiedzę na ten temat. Należy tu przede wszystkim wymienić publikacje 
T (), C  T () i E (). W opracowaniach tych, opartych 
głównie na szczegółowym kartowaniu terenowym i badaniach stopnia zwietrzenia materiału skalnego, 
uściślono chronologię względną zlodowaceń karkonoskich. Z kolei efektem badań prowadzonych po 
południowej stronie gór, wynikającym również z włączenia metod sedymentologicznych oraz nowej 
metody datowania powierzchni skalnych (metoda berylowa Be10), było przedstawienie nowej hipotezy 
zlodowacenia doliny Upy we wschodnich Karkonoszach (C et al. ). 

Jak do tej pory, w odniesieniu do 
zagadnień morfologii glacjalnej Kar-
konoszy nie były szerzej aplikowane 
metody ilościowe, które pozwoliłyby 
na dokonanie obiektywnej charakte-
rystyki morfometrycznej i morfolo-
gicznej elementów rzeźby glacjalnej. 
Jedną z pierwszych prac podejmują-
cych tę problematykę stanowi publika-
cja M (), w której dla celów 
określenia wpływu wielkości i położe-

Ryc. 1. Położenie terenu badań 
w Karkonoszach. Objaśnienia: 
1-zrównanie wierzchowinowe, 
2-skałki, 3-krawędzie karów, 
4-krawędzie nisz niwalnych, 
5-pokrywy głazowo-blokowe, 
6-poziomice co 50 m. 

Fig. 1  Location of study area in the 
Karkonosze Mts. Explanations: 
1-summit planation surface, 
2-tors, 3-edges of glacial cirques, 
4-nivation hollow, 5-block fields, 
6-contours every 50 m.
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nia zrównań wierzchowinowych na rozkład i wielkość karów polodowcowych wykorzystano ana-
lizę danych uzyskanych na drodze pomiarów morfometrycznych wykonanych na mapach topo-
graficznych. Uzyskane tą drogą dane potwierdziły wcześniejszą hipotezę J () o związku 
pomiędzy rozmieszczeniem karów a układem dolin i wierzchowin karkonoskich. 

Techniki GIS pozwalają na konwersję danych analogowych do postaci cyfrowej oraz budowę 
numerycznych modeli terenu. Na bazie takich modeli cyfrowych w łatwy sposób można 
wykonywać różnorodne analizy morfometryczne oraz łączyć i agregować przy pomocy tzw. 
algebry rastrowej różne zbiory informacji o terenie. Metoda ta stosowana jest powszechnie np. 
w badaniach procesów denudacji i erozji stoków (M et al. ). Analiza różnych warstw 
– modeli rastrowych (wysokościowego, pokrycia terenu, pokryw glebowych itp.) umożliwia 
m.in. wyznaczenie stref potencjalnego zagrożenia ze względu na rozwój naturalnych bądź też 
wymuszonych przez działalność człowieka procesów degradacyjnych. 

Pierwszą próbę zastosowania technik GIS celem określenia przestrzennego zróżnicowania 
procesów geomorfologicznych w Karkonoszach podjął T ().

Polegała ona na wykorzystaniu narzędzi GIS oferowanych przez program GRASS (URL - http:
//grass.osgeo.org) dla modelowania spełzywania pokryw na północnych stokach Karkonoszy. 
Nieco później ukazała się praca J  C (), w której zaprezentowano mo-
del potencjalnej erozji stoków wykonany w oparciu o informacje zgromadzone w bazie danych 
o środowisku Karkonoskiego Parku Narodowego. W niniejszym artykule zastosowano narzędzia 
GIS w odniesieniu do zagadnień morfologii glacjalnej Karkonoszy. Rejon badań obejmował obszar 
Śnieżnych Kotłów w zachodniej części Karkonoszy (Ryc. 1). Jest on unikatowy w skali Karkonoszy 
ze względu na to, że kary lodowcowe wykształciły się tutaj bez związku z większą formą dolinną, 
a krawędzie cyrków wrzynają się głęboko w wierzchowinę gór. Na przedpolu cyrków rozciąga 
się natomiast rozległa strefa moren czołowych i bocznych. Głównym celem przeprowadzonych 
badań było określenie na podstawie zcyfrowanych map geologicznych, topograficznych oraz 
numerycznych modeli wysokościowych cech morfometrycznych karów i stref akumulacji 
morenowej. Podjęto również próbę wyznaczenia objętości moren oraz oszacowania na tej 
podstawie rozmiarów erozji glacjalnej w kolejnych etapach zlodowacenia Śnieżnych Kotłów.

MORFOLOGIA GLACJALNA ŚNIEŻNYCH KOTŁÓW W ŚWIETLE 
DOTYCHCZASOWYCH OPRACOWAŃ

Pierwszy dokładną mapę karów Śnieżnych Kotłów oraz moren przedstawił P (). 
Autor ten zamieścił w swojej pracy mapę topograficzną w skali 1:10000 z cięciem poziomicowym 
co 10 m. Na mapie podane zostały liczne koty wysokościowe opisujące kulminacje wałów 
morenowych oraz położenie den obniżeń bezodpływowych. Dodatkowo umieszczono na niej 
opisy ciągów morenowych: wały „wielkiego zlodowacenia” i „drugiego zlodowacenia”, a w obrębie 
dna Wielkiego Kotła Śnieżnego młodsze i najmłodsze wały morenowe. 

Na mapie geologicznej z 1940 r. (B ) przedstawiono trzy ciągi morenowe (Ryc. 2A) 
w strefach wysokościowych 940-1070, 1060-1130 oraz 1160-1320 m n.p.m. W odróżnieniu od 
ryciny zawartej w pracy P () na mapie geologicznej nie zróżnicowano wydzielonych 
form morenowych pod względem wiekowym. Zgodnie z legendą wszystkie wały należą do jednego 
zlodowacenia lokalnego, którego wiek nie został jednak ściśle określony. Wydzielenie trzech ciągów 
morenowych wskazuje jednak, że autor omawianej mapy geologicznej zakładał, że zlodowacenie 
to przebiegało trójfazowo podczas jednego okresu glacjalnego. Warto przy tym zwrócić uwagę, 
że na przedpolu Śnieżnych Kotłów pomiędzy ciągami morenowymi B () nie zaznaczył 
innych utworów polodowcowych – budujących równiny morenowe na zapleczu wałów moren 
czołowych. Dosyć licznie natomiast pojawiają się na mapie wydzielenia młodych, holoceńskich 
utworów napływowych wyścielających dna karów oraz zagłębień bezodpływowych położonych na 
zapleczu wałów morenowych. 
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Kolejne opracowanie kartograficzne stanowi arkusz Szklarska Poręba Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Sudetów (M ). Na mapie tej, w odróżnieniu do opracowania 
B (), wykreślone zostały zarówno wały moren czołowych, bocznych, jak i morena denna 
(Ryc. 2B). Formy morenowe rozdzielone zostały stratygraficznie. Wały moren czołowych, których 
podstawy leżą na wysokości 960-980 m n.p.m., przypisano do zlodowacenia środkowopolskiego. 
Formy wałowe zamykające wyloty karów oraz położone w ich wnętrzu powiązano natomiast ze 
zlodowaceniem północnopolskim. 

Sposób prezentacji moren na mapie M () nie jest jednak do końca jasny. 
W środkowej części strefy moreny dennej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego występuje 
w formie klina, o długości ok. 500 m, strefa, którą opisano jako morena czołowa zlodowacenia 
północnopolskiego. Z analizy tej mapy można by wnosić, że podczas tego młodszego zlodowacenia, 
z  ołączonych mas lodowych Wielkiego i Małego Kotła Śnieżnego wytworzył się na przedpolu karów 
wąski, o szerokości nieco ponad 200 m, jęzor lodowcowy sięgający do rzędnej 1060 m n.p.m. 

Ryc. 2.  Strefy morenowe Śnieżnych Kotłów wg: (A) – mapy geologicznej B (1940) i 
(B) – M (1982). Objaśnienia (A) 1– krawędzie karów, 2, 3, 4 – wały moren 
zlodowacenia miejscowego (plejstocen), 7– żwiry i piaski den dolinnych (holocen), (B) 2 – głazowiska 
moren czołowych i bocznych (zlodowacenie środkowopolskie), 4 – głazowiska moren czołowych 
(zlodowacenie północnopolskie), 5 – gliny, żwiry i głazy lodowcowe (zlodowacenie środkowopolskie), 
6 – gliny, żwiry i głazy lodowcowe (zlodowacenie północnopolskie), 7 – torfy, miejscami namuły 
torfiaste i torfy (holocen), 8 – strefy morenowe opisane w tekście, 9 – jeziora, 10 – granica państwowa. 
Diagramy kołowe ukazują proporcję pomiędzy powierzchnią stref morenowych I-III. 

Fig. 2  Zones of glacial accumulation in the forefield of Śnieżne Kotły, aer geologic maps elaborated by: 
(A) B (1940), (B) M (1982). Explanations: (A) 1 – edges of glacial cirques, 2, 3, 4 – 
morainic ridges of local glaciation (Pleistocene), 7 – sands and gravels of the valey floors (Holocene), 
(B) 2 – boulders of frontal and lateral moraines (Saalian glaciation), 4 – boulders of frontal moraines 
(Weichselian glaciation), 5 – till (Saalian glaciation), 6 – till (Weichselian glaciation), 7 – peat and 
organic mud (Holocene), 8 – morainic zones described in the text, 9 – lakes, 10 – state boundary. Pie 
charts – structure of surface area of moraine zones I-III.
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Zupełnie inaczej sytuacja ta przedstawiona jest na rycinie zamieszczonej w pracy C 
 T (). W opracowaniu tym omawiana strefa określona jest jako wał moreny 
środkowej rozdzielający jęzory lodowcowe spływające z Wielkiego i Małego Kotła Śnieżnego (Ryc. 
3). W pracy powyższych autorów wyróżniono aż cztery ciągi moren czołowych, dwa na przedpolu 
i dwa w obrębie karów Śnieżnych Kotłów (Ryc. 3). Ponadto poniżej najdalej położonych od karów 
moren czołowych zaznaczono jeszcze szeroką strefę pokrywy morenowej sięgającą do wysokości 
ok. 850 m n.p.m., która powstała podczas hipotetycznego zlodowacenia stokowego (C 
 T ). Podział ten, jeśli nie uwzględnić wspomnianej najstarszej pokrywy morenowej, 
jest zbliżony do obrazu prezentowanego na mapie B (). 

 Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów, sądząc po zachowanych wałach moren czołowych, 
przebiegałoby zatem w trzech zasadniczych fazach. W pierwszej i drugiej (stadia St. IV i III na 
Ryc. 3) jęzory lodowcowe spływały na przedpole Śnieżnych Kotłów do wysokości, odpowiednio, 
920-950 i 975-1110 m n.p.m., natomiast w trzeciej fazie (stadium II) nieznacznie (na odległość 300-
350 m) wykroczyły poza linię wylotów karów. W najmłodszej fazie wystąpiły jeszcze dwa epizody 
recesyjne, w trakcie których powstały wały moren czołowych położonych na dnie Wielkiego Kotła 
Śnieżnego na południe od Śnieżnych Stawków (stadium I – Ryc. 3).

METODYKA
Dla celów analizy morfometrycznej i morfologicznej strefy modelacji glacjalnej Śnieżnych Kotłów 

wykorzystano mapy geologiczne (B , M ) oraz Mapę Topograficzną Polski 
w skali 1:10000 (PUWG-92). Źródło informacji nt. morfologii karów i stref morenowych stanowiła 
także ortofotomapa oraz mapa reliefu (shading relief) rejonu Śnieżnych Kotłów wygenerowana 
na podstawie laserowego modelu wysokościowego LIDAR. Te dodatkowe materiały zostały 
udostępnione do badań dzięki uprzejmości Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.

Charakterystyki morfometryczne stref morenowych i karów polodowcowych zestawione 
w Tab. 1 i 2 uzyskano na podstawie pomiarów wykonywanych na zarejestrowanych obrazach 
bitmapowych map topograficznych i geologicznych oraz metodą klasyfikacji nadzorowanej 
w programie MICRODEM (G ). Wysokość ścian karowych określano wykorzystując 
technikę profilowania morfologicznego na bazie numerycznego modelu wysokościowego (DEM). 

Ryc. 3. Formy morenowe Śnieżnych Kotłów wg 
C  T (, zmienione). 
Objaśnienia: 1, 2, 3 – wały morenowe. 
odpowiednio strefy I, II i III (por. Ryc. 2), 4 
– strefa występowania pokrywy morenowej 
najstarszego zlodowacenia Śnieżnych Kotłów, 
5, 6, 7 – równiny akumulacji morenowej strefy 
I, II i III, 8 – krawędzie karów, 9 – zrówanie 
wierzchowinowe, 10 – jeziora, 11 – poziomice 
co 50 m, 12 – stadia morenowe wg Chmala & 
T (1999); MKŚ – Mały, WKŚ – Wielki 
Kocioł Śnieżny.

Fig. 3  Moraine morphology of the Śnieżne Kotły 
aer C  T (, modified). 
Explanations: 1, 2, 3 – moraine ridges of 
the I, II, III zones (compare with Fig. 2), 4 
– zone of glacial deposition of the assumed 
oldest glaciation of the Śnieżne Kotły, 5, 6, 7 
– domain of glacial accumulation of I, II, III 
zone respectively, 8 – edges of glacial cirques, 
9 – summit planation surface, 10 – lakes, 11 
– contours every 50 m, 12 – glacial stages aer 
C  T ().
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Odmienną metodykę zastosowano dla określenia objętości pokryw morenowych oraz 
karów polodowcowych. W tym celu metodą digitalizacji poziomic z mapy topograficznej 
1:10000 i krigingu wytworzono numeryczny model wysokościowy o rozdzielczości 10 m (Ryc. 4A). 
Taką samą procedurę zastosowano przy opracowaniu numerycznego modelu wysokościowego 
przedstawiającego rzeźbę badanego obszaru przed zlodowaceniem. Izolinie obrazujące rzeźbę 
podmorenową i rekonstruowaną powierzchnię stoku w miejscu karów wyinterpolowano na podstawie 
przebiegu i kształtu poziomic opisujących stoki, które leżą poza strefą przeobrażoną przez lodowce 
Śnieżnych Kotłów (Ryc. 4B). Przyjęto przy tym, że obecna morfologia tych stoków nawiązuje pod 
względem geometrycznym do powierzchni istniejących w okresie przed zlodowaceniem. Założenie 
to jest zgodne z wnioskami J () dotyczącymi czwartorzędowej ewolucji rzeźby Karkonoszy. 
Autor ten na podstawie badań utworów pokrywowych i form skałkowych wskazuje, że stoki 
karkonoskie w okresie czwartorzędowym podlegały równomiernemu obniżaniu na skutek działania 
powierzchniowych ruchów masowych (spełzywania, soliflukcji) oraz spłukiwania stokowego. 
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Tab. 2 Wielkość strefy morenowej Śnieżnych Kotłów wg różnych źródeł. Podział i rozmieszczenie stref (I-III) 
poprzedstawiono na Ryc. 2-3.

 Size of the moraine zones according various sources. Division and location of zones (I-III) as on Fig. 
2-3. [1] – source of information, [2] – total area of glacial accumulation zone, [3] – moraine zones, 
area of: [4] – zone, [5] – proportion of accumulation zone, [6] – moraine ridges, [7] – moraine plain
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Tab. 1.  Morfometria karów Wielkiego (WKS) i Małego Kotła Śnieżnego (MKS). Objaśnienia: 
D – długość karu, S – średnia szerokość karu (S = P/D), L – obwód ściany karowej, λ – wskaźnik 
wydłużenia  (λ = D/S), H – średnia wysokość ścian karowych, P – powierzchnia w planie. 

 Morphometry of Wielki (WKS) and Mały (MKS) Śnieżne Kotły glacial cirques. Explanations: 
D – car longitude, S – average width (S = P/D), L – cirque wall circumference, λ – index of extension 
(λ = D/S), H – average altitude of cirque walls, P – area 
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Ryc. 4.  Hipsometria Śnieżnych Kotłów (A) oraz rekonstrukcja rzeźby podmorenowej strefy akumulacyjnej 
i preglacjalnej rzeźby stoków w obrębie karów (B). Objaśnienia: 1 – strefa morenowa na podstawie 
mapy topograficznej w skali 1:10 000 i kartowania geomorfologicznego (C  T ), 
2 – zrekonstruowane izolinie (przykładowe) prezentujące rzeźbę preglacjalną stoków w obrębie 
karów, 3 – granica pomiędzy strefami morenowymi (wyjaśnienia w tekście); N – nisze źródliskowe.

Fig. 4  Hypsometry of the Śnieżne Kotły glacial cirques (A) and reconstructed relief of sub – moraine 
accumulation zone and preglacial relief of slopes (B). Explanations: 1 – zone of glacial accumulation 
(moraines) aer topographic maps in scale 1:10 000 and geomorphic mapping (C  T 
), 2 – selected reconstructed contours of preglacial slope in the cirque zone, 3 – boundary 
between morainic zones (forexplanations see text); N – valley heads.

Ryc. 5.  Mapa wielkości erozji glacjalnejw strefie 
Śnieżnych Kotłów (skala barwna) 
wygenerowanaz numerycznych modeli 
wysokościowych na tle współczesnej 
morfologii (białe linie – poziomice 
co 20 m).

Fig. 5  Map of reconstructed depth of glacial 
erosion generated on the base of DEMs, 
light lines – present-day (20 m contours).
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Podobną metodę określania wielkości 
erozji glacjalnej wykorzystującą porównanie 
współczesnej i preglacjalnej morfologii 
terenu zastosowano dla rejonu Songeord 
w zachodniej Norwegii (N et al. ). 
W tym przypadku dla celów odtworzenia 
rzeźby preglacjalnej wykorzystano 
fragmenty dawnej sieci dolin rzecznych, 
zachowanych w strefach wododziałów 
pomiędzy fiordami. Rekonstrukcja oparta 
na takiej analizie rzeźby fluwialnej dla 
obszaru Śnieżnych Kotłów nie była jednak 
możliwa, ponieważ w tej części Karkonoszy 
nie ma większych dolin rzecznych, a wiek 
form istniejących w sąsiedztwie karów 
jest trudny do określenia. Przygotowane 
w powyższy sposób modele wysokościowe 
preglacjalnej i współczesnej rzeźby rejonu 
Śnieżnych Kotłów porównywano ze sobą 
w programie MICRODEM przy pomocy 
funkcji multiple grid arithmetic. W rezultacie 
uzyskano dwa nowe modele rastrowe różnic 
wysokościowych między współczesną 
a rekonstruowaną rzeźbą karów i strefy 
morenowej. Pierwszy z nich (Ryc. 5) obrazuje 
miąższość masy skalnej usuniętej ze stoku w 
rezultacie erozji glacjalnej, drugi zaś mapę 
miąższości moren leżących na dnie i na 
przedpolu karów polodowcowych (Ryc. 6). 
Na podstawie tych nowych modeli obliczono 
w programie MICRODEM przy pomocy 
narzędzia calculate volume kubaturę karów 
i moren.

MORFOMETRIA KARÓW I STREFY AKUMULACJI MORENOWEJ
 Kary Śnieżnych Kotłów są jedynym w Karkonoszach przykładem form erozji glacjalnej, które 

nie rozwinęły się w źródliskowych partiach dużej doliny rzecznej. Stok, na którym są one położone 
cechuje się słabym rozdolinieniem (Ryc. 1, 4A). Poniżej karów wykształciła się stosunkowo gęsta 
sieć stałych cieków. Większość z nich bierze jednak swój początek u podnóża najdalej położonych 
wałów moren czołowych (Ryc. 2). Cieki te, za wyjątkiem potoku płynącego po wschodniej stronie 
Wielkiego Kotła Śnieżnego, nie wytworzyły głęboko wciętych dolin. 

Analiza map topograficznych i geologicznych wskazuje, że przebieg osi podłużnych karów (azymut 
ok. 34ş), jest zgodny z układem żył kwarcowych, mikrogranitowych i aplitowych (Ryc. 7). Orientacja 
wychodni skał żyłowych nawiązuje generalnie do przebiegu spękań wyróżnianych granicie karkonoskim 
(C 1925). Na związek pomiędzy wykształceniem form karowych a systemem spękań w granicie 
zwrócił uwagę Di (). Z pomiarów B () wykonanych na wychodniach 
skalnych położonych na zrównaniu wierzchowinowym nad Śnieżnymi Kotłami wynika natomiast, że osie 
karów są równoległe do spękań typu Q, a tylne odcinki ścian karów nawiązują do spękań S. 

Ryc. 6.  Mapa miąższości moren (skala barwna) 
wygenerowana z numerycznych modeli 
wysokościowych na tle morfologii karów 
i ich przedpola (czarne linie – poziomice 
co 20 m).

Fig. 6  Map of glacial accumulation thickens generated 
on the base of DEMs, dark lines – present day 
relief (contours in 20 m interval).
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Kar Wielkiego Kotła jest o ok. 70 m dłuższy i o 120 m szerszy od karu Małego Kotła Śnieżnego 
(Tab. 1). Wysokość ścian karowych (ścian skalnych oraz rozciągających się poniżej nich powierzchni 
stokowych), dla obydwu form jest zbliżona i wynosi odpowiednio 198 i ok. 209 m. Ściany skalne 
osiągają jednak większe wysokości w Wielkim Kotle Śnieżnym (od 80 do 110 m). W Małym Kotle 
ich wysokość dochodzi do 80 m, a przeciętna zawiera się w przedziale 40-60 m. 

Kary różnią się także kształtem, o czym świadczą wartości wskaźnika wydłużenia (λ), podane 
w Tab. 1. Różnice w morfometrii karów znajdują odbicie w wykształceniu odpowiednich stref 
morenowych na ich przedpolu. Moreny czołowe stadium IV (Ryc. 3) związane z Wielkim Kotłem 
leżą o ok. 200 m niżej niż moreny wytworzone przez jęzor Małego Kotła. Długość odpowiadających 
tym morenom jęzorów lodowcowych, liczona od tylniej ściany karów wynosi ok. 2390 dla Wielkiego 
Kotła Śnieżnego i ok. 1880 m dla Małego Kotła. Jęzor lodowcowy spływający z Wielkiego Kotła był 
zatem o 500 m dłuższy niż jęzor zasilany z Małego Kotła. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kar 
Wielkiego Kotła wrzyna się w wierzchowinę o ok. 200 m głębiej niż kar Małego Kotła Śnieżnego. 
Prawdopodobnie decydowało o to o tym, że w karze Wielkiego Kotła gromadziły się większe, niż 
w Małym Kotle, masy firnu i lodu. 

Ryc. 7.  Orientacja osi karów Śnieżnych Kotłów (SK) na 
tle przebiegu żył aplitowych (a), kwarcowych (k), 
mikrogranitu (m). Źródło: Szczegółowa Mapa 
Geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Szklarska 
Poręba. 

Fig. 7  Orientation of glacial cirques axes (SK) in the relation 
to the strike of aplite (a), quartz (k), microgranites 
(m) veins (source: detailed geologic map of the 
Sudetes Mts. 1:25 000, sheet Szklarska Poręba).

Ryc. 8.  Przekrój morfologiczny przez Wielki Kocioł Śnieżny. Objaśnienia: 1 – ściana karowa , 2 – pokrywa 
morenowa, 3 – strefa akumulacji koluwialnej u podnóża ścian skalnych, 4 – rekonstruowany profil 
powierzchni podmorenowej, 5 – rekonstruowany profil stoku preglacjalnego (por. Ryc. 4B). 

Fig. 8  Morphological cross section trough the Wielki Kocioł Śnieżny. Explanations: 1 – cirque wall, 
2 – moraines, 3 – zone of colluvial accumulation at the base of rocky wall, 4 – reconstructed 
submoraine surface, 5 – reconstructed preglacial slope profile (compare Fig. 4B). 
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Szerokość strefy morenowej związanej z Małym Kotłem (Ryc. 3) wynosi średnio ok. 400 m 
(427-370 m), natomiast dla Wielkiego Kotła od 530-540 m w rejonie moren czołowych do ponad 
700 m u wylotu tego karu. W trakcie maksymalnego zasięgu lodowiec Małego Kotła formował 
zatem 1/3 obszaru obecnej strefy akumulacyjnej, natomiast znacznie większy lodowiec Wielkiego 
Kotła 2/3 tej strefy. W młodszej fazie zlodowacenia powstały wielkie wały morenowe zamykające 
kary (st. II – Ryc. 3). Ich wysokość względna dochodzi do 35-55 m. Moreny czołowe leżące na 
przedpolu karów (st. III i IV) są o 10-15 m niższe – ich wysokość względna osiąga 25-40 m. 

Powierzchnię stref akumulacyjnych jak i poszczególnych form morenowych określono na 
podstawie map geologicznych B () i M () oraz mapy geomorfologicznej 
zawartej w pracy C  T (). Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że całkowita 
powierzchnia strefy morenowej w zależności od skali opracowania źródłowego zmienia się od 1,11 
do 1,40 km2 (Tab. 2). Proporcje pomiędzy strefami morenowymi I-III wyróżnionymi na mapie B 
() i mapie zamieszczonej w opracowaniu C  T () są zbliżone (Tab. 2). W obu 
przypadkach obszar moren leżących na przedpolu karów (strefa III i II) obejmuje ok. 78 %, a na moreny 
młodsze (strefa I) przypada 22-23 % powierzchni akumulacyjnej. Stosunek ten jest również podobny 
na mapie M (): odpowiednio 64 i 36 %. 

Z analizy powyższych danych morfometrycznych wynika, że proporcja pomiędzy powierzchnią 
moren leżących na przedpolu do tych, które położone są w karach ma się w przybliżeniu jak 2 : 1. 
Można by na tej podstawie sądzić, że na przedpolu karów zgromadzone jest więcej materiału 
morenowego niż na ich dnie. Dokonana na podstawie analizy numerycznych modeli wysokościowych 
próba oszacowania miąższości i kubatury moren wskazuje jednak, że tak nie jest. W obrębie przedpola 
(Ryc. 6) maksymalne miąższości utworów polodowcowych obserwowane są w strefie moreny 
środkowej (ponad 35 m) rozdzielającej dawne jęzory lodowcowe oraz w obrębie moren czołowych (do 
25 m). Na pozostałym obszarze grubość moreny zmienia się w przedziale od 2-3 do kilkunastu metrów. 
Miąższości moren położonych w obrębie karów dochodzą natomiast maksymalnie do 60 m, a w całej 
strefie wałów zamykających kary od północy wynoszą od 20 do 40 m (Ryc. 6, 8). 

Obliczona, metodą porównania modeli wysokościowych, objętość moren w obrębie karów 
wynosi ok. 7,32 mln m3, a moren położonych na ich przedpolu 6,76 mln m3 (Tab. 3). Jeśli rozłożyć 
te wartości na powierzchnię odpowiednich stref morenowych to otrzymamy wielkość akumulacji 
morenowej przypadającej na jednostkę powierzchni. Wynosi ona odpowiednio 8 m3/m2 dla 
przedpola i 15 m3/m2 dla karów (Tab. 3).

PRZEBIEG ZLODOWACENIA ŚNIEŻNYCH KOTŁÓW NA PODSTAWIE 
ANALIZY DANYCH CYFROWYCH

Szczegółowy obraz form morenowych prezentuje rycina 9 wykonana na podkładzie mapy 
cieniowanego reliefu wygenerowanego z modelu LIDAR o rozdzielczości 3 m. Generalnie jest 
on zbieżny z mapą opracowaną na podstawie kartowania terenowego (C  T ), 
zawiera jednak znacznie więcej szczegółów. Wysoka rozdzielczości źródłowego modelu LIDAR 

Tab. 3.  Kubatura karów i moren Śnieżnych Kotłów wyliczona na podstawie analizy numerycznych modeli 
wysokościowych (strefy I-II jak na Ryc. 4B). 

 Volume of glacial cirques and moraines calculated on the basis of DEM analysis (zones I-II as on the 
Fig. 4B)
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Ryc. 9.  Morfologia glacjalna Śnieżnych Kotłów na podstawie analizy map topograficznych i danych 
LIDAR. Objaśnienia: 1 – krawędzie i ściany karów, 2 – skaliste partie ścian karowych, 3 – moreny 
najstarszej fazy zlodowacenia, 4 – moreny młodszej fazy zlodowacenia, 5 – moreny najmłodszej fazy 
zlodowacenia, 6 – osie wałów morenowych, 7 – morfologia grzbietów i obniżeń (lodowiec gruzowy?), 
8 – obniżenia dawnych przepływów wód ablacyjnych, 9 – koryta erozyjne współczesnych cieków, 
10 – stokowe pokrywy głazowo – blokowe, 11 – kierunki nawiewania śniegu z wierzchowiny, 
12 – ścieżki turystyczne i drogi. 

Fig. 9  Glacial morphology of the Śnieżne Kotły on the basis of topographic maps analysis and LIDAR data. 
Explanations: 1 – edges and wall of cirques, 2 – rocky parts of cirque walls, 3 – moraines of the oldest 
glaciation phase, 4 – moraines of the younger phase of glaciation, 5 – moraines of the youngest phase 
of glaciation, 6 – crest of moraine ridges, 7 – ridge and depressions morphology (rock glacier?), 
8 – ancient meltwater channels, 10 – debris – blocky periglacial slope cover, 11 – main direction of 
snow dri from the summit planation surface, 12 – footpaths, unpaved roads.
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pozwoliła na identyfikację szeregu drugorzędnych elementów morfologii Śnieżnych Kotłów. 
Wyróżnienie tych obiektów na ortofotomapie nie było możliwe ze względu na ich zamaskowanie 
przez gęstą pokrywę kosodrzewiny oraz samorzutnie rozwijające się odnowienia drzewostanów 
świerkowych na powierzchniach dawnych wiatrołomów w strefie moren. 

Dzięki tej analizie na dnie Małego Kotła Śnieżnego wyróżniono strefę z charakterystycznym 
reliefem poprzecznie i skośnie ustawionych do osi karu obniżeń i wałów zbudowanych z bloków 
i dużych głazów. Pod względem morfologicznym przypomina ona fosylny lodowiec gruzowy. 
Na przedpolu karów zidentyfikowano ponadto szereg mniejszych wałów morenowych oraz rynny, 
którymi zapewne odpływały wody ablacyjne. 

Układ stref i wałów morenowych wskazuje, że podczas najstarszej fazy zlodowacenia Śnieżnych 
Kotłów istniały dwa odrębne jęzory lodowcowe rozdzielone wyraźnym wałem moreny środkowej. 

Jęzor spływający z Wielkiego Kotła Śnieżnego zasypał materiałem morenowych dolinę cieku, 
którego źródlisko położone jest na północnym stoku Wielkiego Szyszaka (Ryc. 9). W okresie 
postglacjalnym w wyniku erozji rzecznej morena ta została rozcięta głęboką rynną erozyjną 
ciągnącą się na odcinku ok. 1 km. 

Młodszą fazę zlodowacenia znamionują mniej wyraźne strefy morenowe położone w środ-
kowej części przedpola Śnieżnych Kotłów. Największa spośród nich jest strefa odpowiadająca 
lodowcowi Wielkiego Kotła. Przylega ona bezpośrednio do wałów uformowanych w najstarszej 
fazie zlodowacenia. W jej obrębie wyróżnić można kilkanaście stosunkowo krótkich wałów o łu-
kowatym lub też zygzakowatym przebiegu, a w części zachodniej izolowane pagórki. Rozległość 
tego obszaru i jego charakter morfologiczny wskazuje, że w strefie czołowej lodowca, być może 
na skutek wzmożonej dostawy materiału skalnego, mógł wytworzyć się lodowiec gruzowy. Analiza 
morfologii z tej fazy zlodowacenia jest jednak utrudniona przez to, że pokrywa morenowa leżąca 
na południe od wałów czołowych najstarszej fazy została rozcięta licznymi rynnami i obniżeniami 
którymi spływały wody ablacyjne. 

Największa koncentracja linii spływów wód ablacyjnych obserwowana jest w strefie leżącej 
po wschodniej stronie moreny środkowej uformowanej w najstarszej fazie zlodowacenia. Układ 
tych linii wskazuje, że mają one związek z najmłodszą fazą zlodowacenia, którą wyznaczają wały 
moren bocznych osiągające wysokość względną 40-50 m. W tej fazie zlodowacenia nie powstała ty-
powa morena czołowa, ponieważ w miejscu połączenia jęzorów lodowych spływających z obydwu 
karów powstała strefa drenażu wód ablacyjnych. Efektem działania tych wód jest widoczna dzisiaj 
w morfologii rynna o głębokości 20-10 m rozcinająca moreny leżące u wylotu karów. 

Kolejne wały morenowe położone są w obrębie dna Wielkiego Kotła. Ilość i układ tych wałów 
wskazuje, że po fazie maksymalnej wystąpiły jeszcze 4 etapy recesyjne. Etapy pierwszy i ostatni za-
pisał się w morfologii w postaci dużych wałów morenowych o wysokości dochodzącej do 15-25 m. 
Dwa etapy wyznaczą natomiast wały osiągające wysokość do 5-6 m. 

W Małym Śnieżnym Kotle nie ma takiej wyraźnej sekwencji form morenowych. Na dnie karu 
wyróżnić można strefę, którą ze względu na opisane powyżej cechy morfologiczne można uznać 
za pozostałość po lodowcu gruzowym, który przypuszczalnie powstał w efekcie pogrzebania czoła 
jęzora lodowcowego pod grubofrakcyjnym materiałem morenowym. Ostatni etap zlodowacenia 
Małego Kotła Śnieżnego znamionuje słabo czytelny w morfologii wał o wysokości 4-5 m biegnący 
skośnie do osi karu.

DYSKUSJA UZYSKANYCH WYNIKÓW
Oszacowana objętość moren wskazuje, że efekt akumulacyjny dla schyłkowej fazy zlodowace-

nia, gdy wytworzyły się lodowce karowe, był niemal dwukrotnie większy niż w czasie gdy lodowce 
Śnieżnych Kotłów spływały 2-3 km długości jęzorami na przedpole karów. Odrębnym problemem 
jest proporcja pomiędzy kubaturą karów polodowcowych a objętością moren (Tab. 3). Kubatura 
karów jest niemalże 3-krotnie większa niż objętość wszystkich moren. Fakt ten jest zastanawiający 
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i może wskazywać, że część materiału transportowanego przez lodowce została wyniesiona z obs-
zaru zlodowaconego w postaci osadów wodnolodowcowych i zdeponowana na przedpolu moren 
oraz w dnach dolin rozcinających podnóże Grzbietu Głównego Karkonoszy. Być może ta dyspro-
porcja pomiędzy objętością moren a kubaturą karów ma związek z najstarszym zlodowaceniem tej 
części Karkonoszy, które miało miejsce w starszym plejstocenie (C  T ). 

Śladem po takim najstarszym zlodowaceniu jest w opinii powyższych autorów rozległa 
pokrywa silnie zwietrzałej gliny z głazami i blokami rozpościerająca się poniżej wałów moren 
czołowych do wysokości ok. 850 m n.p.m. (St. V na Ryc. 3). Jeśli uwzględnić objętość tej pokrywy 
zakładając, że jej przeciętna miąższość wynosi 1 m, to kubatura karów byłaby tylko 2,5-krotnie 
większa niż objętość moren. Należy przy tym zauważyć, że zupełną niewiadomą jest objętość 
materiału, która przemieszczana była przez wody ablacyjne w postaci zawiesiny. Produkty erozji 
glacjalnej w tej postaci mogły być wynoszone poza obszar Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej, 
w obrębie której brak jest miąższych pokryw osadów czwartorzędowych związanych z denudacją 
otaczających ją masywów górskich. 

Ryc. 10.  Zachodnie zbocza Wielkiego Kotła Śnieżnego (widok od wschodu). Objaśnienia: 1-załom stokowy 
w obrębie ściany karowej odpowiadający pionowemu zasięgowi firnu i lodu, 2-wygłady lodowcowe, 
mc – najmłodsza morena czołowa (St. I na Ryc. 3), st - stożki osypiskowo – murowe u podnóża 
wschodniej ściany karu Wielkiego Kotła Śnieżnego (WKS). 

Fig. 10  Western slope of the Wielki Kocioł Śnieżny cirque (view from the east). Explanations: 1 – line of slope 
break = vertical limit of firn and ice, 2 – ice polished bedrock (roche moutonnée), mc – youngest 
moraine ridge (St. I on the Fig. 3), st – gravitational and debris flow cones at the base of eastern part 
of the Wielki Kocioł Śnieżny (WKS) cirque wall.
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Istnieje również możliwość, iż w strefie karów przed ich powstaniem egzystowały na stoku 
nisze źródliskowe, które w okresie plejstocenu stanowiły pierwotne zbiorniki akumulacji śniegu. 
Przykłady takich form leżących w strefie wysokościowej 1200-1300 m n.p.m. znajdujemy po 
obydwu stronach Kotłów (N na Ryc. 4A). Jeśli takie obniżenia istniały w strefie dzisiejszych karów 
to wielkość wyliczonego obniżenia erozyjnego została przeszacowana. Rekonstrukcja tego typu 
form w strefie obecnych karów nie ma jednak żadnych podstaw morfologicznych. 

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu modelowanie GIS pozwala również odnieść 
się do zagadnienia erozji i akumulacji glacjalnej. Jednym z rezultatów tego modelowania jest 
określenie wielkości obniżenia pierwotnej powierzchni stokowej w wyniku erozji glacjalnej. 
Przeciętnie wyniosło ono około 90 m. Jeśli przyrównać tę wielkość do tempa erozji glacjalnej, które 
dla lodowców dolinnych rozwijających się na podłożu zbudowanym ze skał krystalicznych wynosi 
0,1 mm/rok (Hallet et al. 1996), to czas niezbędny do wytworzenia się karów Śnieżnych Kotłów 
wynosił by 900 tys. lat. Jeśli natomiast przyjąć temp o erozji, na poziomie 1 mm/rok, a więc typowe 
dla lodowców karowych w Alpach, to okres ten wyniósł by tylko 90 tys. lat. 

Rezultaty tych szacunków nie są zadowalające. W pierwszym przypadku należało by uznać, że 
Śnieżne Kotły powstawały praktycznie podczas każdej fazy zimnej plejstocenu, gdy istniały warunki 
sprzyjające zlodowaceniom, w drugim zaś, że rozwinęły się podczas ostatniego cyklu glacjalnego 
po interglacjale eemskim. Z pewną ostrożnością można zatem założyć, że tempo tej erozji glacjalnej 
podłoża granitowego w przypadku Karkonoszy zawiera się w przedziale między 0,1 a 1 mm/rok. 
Biorąc pod uwagę średnią (0,55 mm/rok) z tych skrajnych wielkości erozji uzyskalibyśmy okres 
niezbędny dla osiągnięcia wyliczonej wielkości degradacji powierzchni stokowej wynoszący 164 
tys. lat, a więc przedział czasowy odpowiadający mniej więcej długości trwania faz zimnych dwóch 
ostatnich cykli glacjalnych plejstocenu. Rezultat ten był by zgodny z wynikami wcześniejszych 
badań geomorfologicznych, które wskazują, że zlodowacenie Karkonoszy przebiegało dwuetapowo 
podczas młodszego plejstocenu (zlodowacenie środkowopolskie i północnopolskie). 

Odrębnym zagadnieniem jest funkcjonowanie karów w okresie plejstocenu. Obserwacje 
terenowe (Ryc. 10) oraz analiza cyfrowych modeli wysokościowych (Ryc. 9) wskazuje, że ściany 
karów są wyraźnie zróżnicowane pod względem morfologicznym. Ściany eksponowane w kierunku 
zachodnim są skaliste i pocięte głębokimi rynnami korazyjnymi, u wylotu których powstały 
w okresie postglacjalnym duże stożki osypiskowo– murowe. Ściany o ekspozycji wschodniej 
składają się z dwóch segmentów. Górny stanowią 30-40 m wysokości, pionowe powierzchnie 
skalne pocięte rynnami korazyjnymi. Dolny zaś to stoki o nachyleniu 35-45°, urozmaicone 
wychodniami podłoża w formie żeber sklanych, oraz płytami wygładów lodowcowych. Granica 
pomiędzy tymi dwoma segmentami przebiega na wysokości ok. 1300 m n.p.m. i ma charakter 
wyraźnego wklęsłego załomu stokowego. 

Przypuszczalnie opisane wyżej różnice w morfologii ścian karów stanowią odzwierciedlenie 
odmiennych warunków anemo–orograficznych i akumulacyjnych panujących po zawietrznej 
i dowietrznej stronie karów. Jak wynika z badań Š et al. (), największe nawisy śnieżne 
powstają poniżej zachodnich i południowo–zachodnich krawędzi karów Śnieżnych Kotłów. 
Gromadzący się u podnóża tych ścian śnieg z jednej strony musiał w plejstocenie konserwować 
powierzchnię skalną, z drugiej zaś przemieszczające się masy firnu i lodu spowodowały lepsze 
ogładzenie ich powierzchni. Ściany o ekspozycji przeciwnej były mniej zaśnieżone, a przez 
to częściej eksponowane na działanie czynników wietrzeniowych. Przypuszczalnie ze ścian 
o ekspozycji zachodniej pochodziła znaczna większość grubofrakcyjnego materiału morenowego, 
co potwierdza również pewna asymetria wielkości odpowiednich (powiązanych morfolgicznie) 
wałów moren bocznych leżących na przedpolu karów.
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 PODSUMOWANIE
Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów przebiegało w trzech zasadniczych fazach. W najstarszej 

i młodszej jęzory lodowcowe spływały na przedpole Śnieżnych Kotłów odpowiednio do wysokości, 
920-950 i 975-1110 m n.p.m., natomiast w trzeciej – najmłodszej nieznacznie, tj. na odległość 
300-350 m, wykroczyły poza linię wylotów karów. Recesja lodowców Śnieżnych Kotłów podczas 
najmłodszej fazy przebiegała w 5 odrębnych etapach, czemu odpowiada występowanie 5 ciągów 
moren czołowych położonych na dnie Wielkiego Kotła Śnieżnego. Ilość i układ tych moren jest 
zbliżony do sytuacji morfologicznej rozpoznanej w obrębie karu Małego Stawu w dolinie Łomnicy 
we Wschodnich Karkonoszach (T ). W Małym Kotle w okresie przed jego ostateczną 
deglacjacją istniał przypuszczalnie niewielki lodowiec gruzowy. 

Wpływ na przebieg zlodowacenia oraz aktywność poszczególnych jęzorów lodowych miała 
wielkość karów. Mniejsza objętość karu Małego Kotła, a zatem i zbiornika firnowego, powodowała, 
że wypływający z niego strumień lodowy był krótszy niż jęzor wytworzony w Wielkim Kotle. 
Stosownie do tego moreny czołowe związane z Wielkim Kotłem leżą o ok. 200 m niżej niż moreny 
wytworzone przez jęzor Małego Kotła. 

Przypuszczalnie inicjalnymi formami, z których wykształciły się Śnieżne Kotły były płytkie 
niecki stokowe, które w zimnych fazach plejstocenu były intensywnie zasilane śniegiem w wyniku 
jego wzmożonej deflacji z wierzchowiny Karkonoszy. Procesy eoliczne nawet i współcześnie 
powodują, że na stokach położonych poniżej załomu morfologicznego ograniczającego 
wierzchowinę gór oraz na dnie karów polodowcowych, gromadzą się masy śnieżne osiągające 
miąższość od kilku do kilkunastu metrów (Š et al. ). 

Obliczenia objętości moren wskazują, że okres największej akumulacji materiału skalnego 
przypadł na najstarszą i najmłodszą fazę zlodowacenia. W obydwu przypadkach moreny zbudowane 
są z grubofrakcyjnego składającego się z głazów i bloków o wymiarach przekraczających często 
3-4 m. Można na tej podstawie wnioskować, że w najstarszej i najmłodszej fazie zlodowacenia 
wystąpiły najkorzystniejsze warunki dla rozwoju intensywnej dostawy materiału ze ścian skalnych. 
Za znaczną dostawą materiału zwietrzelinowego ze ścian karowych z schyłkowym okresie 
plejstocenu przemawia występowanie w łukowatego wału moreny recesyjnej położonego w tylnej 
części karu Wielkiego Kotła Śnieżnego (mc na Ryc. 10). Biorąc pod uwagę wyniki ostatnich badań 
prowadzonych w dolinie Łaby i Łomnicy (E et al. ) można sądzić, że wał ten powstał 
w fazie silnego zaostrzenia warunków klimatycznych w późnym glacjalne w starszym lub 
młodszym dryasie.

Efektem przeprowadzonego modelowania GIS jest stwierdzenie, że miąższość moren 
zamykających wyloty karów Śnieżnych Kotłów dochodzi do 50-60 m. Wielkość tę należy 
zweryfikować metodami geofizycznymi, np. przy użyciu sondowania georadarowego lub 
elektro–oporowego, które wskazałoby, na jakiej głębokości występuje w tej strefie podłoże skalne. 
Jeśli zalegałoby ono płytko pod pokrywą luźnego materiału morenowego, to wówczas można 
by przyjąć, że omawiane formy pagórów, jak i obniżenie na dnie Małego Kotła Śnieżnego są 
elementami rzeźby uformowanymi w efekcie erozji lodowcowej. Podobnymi badaniami można 
by objąć moreny położone w pobliżu schroniska Samotnia w Kotle Małego Stawu we wschodnich 
Karkonoszach, co do których J (1960, s. 393) wyraził opinię, że skrywają one w swoim 
wnętrzu rygle skalne. Badania te rzuciłyby nowe światło na zagadnienie egzaracyjnej działalności 
plejstoceńskich lodowców karkonoskich. Pozwoliłyby również na wyjaśnienie rozbieżności 
między wyznaczoną metodą modelowania GIS kubaturą karów a objętością materiału skalnego 
zgromadzonego w strefie morenowej Śnieżnych Kotłów.
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