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Morfogeneza rynien subglacjalnych 

i ozów na przykładach z obszarów 

staroglacjalnych 

 

ZBIGNIEW RDZANY1, MAŁGORZATA FRYDRYCH1, 

ALEKSANDER SZMIDT1, MARIUSZ SZUBERT2 

1 Katedra Geografii Fizycznej   

 Uniwersytet Łódzki  
2 Instytut Geografii  

 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Wprowadzenie 

Zapis procesów subglacjalnych w postaci rynien (ang. tunnel valleys) i ozów 

na obszarze staroglacjalnym Polski odznacza się do tej pory słabszym rozpoznaniem 

w porównaniu ze strefą młodoglacjalną wyznaczoną przez maksymalny zasięg lądo-

lodu wisły (vistuliańskiego). Formy i struktury rynien są sporadycznie rozpoznawane 

i wyróżniane na mapach geomorfologicznych i przekrojach, nawet w najbardziej czy-

telnym – warciańskim pasie rzeźby staroglacjalnej (por. Czyż i in. 2006). Prace karto-

graficzne związane z opracowaniem arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski 

w skali 1: 50 000 dostarczyły szeregu danych, pozwalających przyjąć istnienie struktur 

rynien subglacjalnych. Powstało jednak niewiele prac naukowych prezentujących to 

zagadnienie bardziej syntetycznie (por. Szubert 2012; Frydrych, Rdzany 2016, ryc. 1). 

Na obszarach staroglacjalnych Niemiec, Danii i pod dnem Morza Północnego 

stan rozpoznania rynien subglacjalnych jest stosunkowo dobry, zwłaszcza tam, gdzie 

przeprowadzono intensywne prace poszukiwawcze nad złożami surowców (np. An-

dersen i in. 2012). Badania Alexovsky’ego (1996) dowiodły, że system rynien na Łu-

życach – na obszarze staroglacjalnym Niemiec – nie różni się zasadniczo pod wzglę-

dem cech przestrzennych jak i wieku powstania w stosunku do systemu rynien pół-

nocno-wschodnich Niemiec.  
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Metody, dane i przykłady regionalne 

Analiza danych pozyskanych z prac kartograficznych, opisów wierceń oraz 

badań geofizycznych, z wykorzystaniem metod geostatystycznych oraz przeprowa-

dzone w wybranych rynnach obszaru staroglacjalnego badania terenowe, pozwalają 

zwizualizować kopalne rynny, sprecyzować ogólne prawidłowości ich występowania, 

określić cechy morfometryczne i materiał ich wypełnienia.  

 
Ryc. 1. Występowanie struktur rynien subglacjalnych na obszarze staroglacjalnym we-

dług Frydrych i Rdzanego (2016), zmienione i uzupełnione 
A – zasięg obszaru staroglacjalnego na tle Polski, B – zasięg rynien: a – przykłady rynien wy-

mienione w tekście, b – pozostałe rynny – udokumentowane przez Autorów pracy i znane z in-

nych publikacji 

Jak do tej pory, największe struktury rynien, nazywane także megarynnami 

udokumentowano w okolicach Wzniesień Gubińskich i Równiny Lubszy i przypisano 

zlodowaceniu sanu (Chmal 2001) (ryc. 1, nr 1). Głębokość den najgłębiej wciętych 

rynien przekracza 200 m p.p.m., a ich szerokość sięga 3-5 km, co nawiązuje do sys-

temu rynien opisanego z Łużyc przez Alexovsky’ego (1996). Rynny te nacinają nie 

tylko utwory neogenu, ale nawet – triasu. Niektóre z tych głębokich struktur mogły 

być także wykorzystane ponownie przez procesy zachodzące subglacjanie w trakcie 

młodszych zlodowaceń.  
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Struktury rynien obu nasunięć zlodowacenia odry: maksymalnego i warty 

wykazują mniejsze wcięcia, być może ze względu na płytsze położenie stropu podłoża 

mezozoicznego zbudowanego ze skał skonsolidowanych. Należy podkreślić, że do 

niedawna wiele z nich było interpretowane jako kopalne doliny pochodzenia fluwial-

nego, czego przykładem może być system erozyjnych, kopalnych rozcięć Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej w okolicach Częstochowy (Szubert 2012) (ryc. 1, nr 2). Naj-

bardziej wyraziste formy, wyerodowane w iłach środkowojurajskich, znajdują się 

w Obniżeniu Górnej Warty. Są to: Rynna Częstochowska, Rynna Wielkiego Boru oraz 

Rynny Panek. Zróżnicowanie litologiczne materiału wypełniającego rynny wskazuje 

na zmienną dynamikę przepływów w kanałach podlodowcowych. Jedną z lepiej po-

znanych struktur tego systemu jest Rynna Częstochowska (ryc. 1, nr 2), długości ok. 

10 km, szerokości 3-5 km w górnej, 0,5-2 km w dolnej części i głębokości 45-130 m. 

Dno rynny (ok. 220 m n.p.m.) jest niewyrównane, urozmaicone przegłębieniami.  

Podobne cechy kształtu mają kopalne rynny w zasięgu lądolodu warty. Ich 

wypełnienia wykazują duże zróżnicowanie pod względem litologicznym. Rynny naci-

nające utwory podłoża mezozoicznego wykazują istnienie litosomów, w których 

udział klastów skał mezozoicznych przeważa nad materiałem pochodzenia północ-

nego. Przykładem jest oz Rzymska na Wysoczyźnie Tureckiej (ryc. 1, nr 3), gdzie 

niektóre litofacje mają 90-procentowy udział we frakcji żwirowej margli i wapieni 

kredy górnej (Frydrych 2016).  

Udokumentowano także przykłady rynien, w których serie glacifluwialne 

rozcięte są lub zaburzone systemem wielkoskalowych struktur deformacyjnych typu 

diapirów i dajek klastycznych. Powstały one w rynnach w końcowej fazie sedymenta-

cji glacifluwialnej lub krótko po jej zakończeniu. Jako przykład mogą służyć rynny 

w zlewni Prosny koło Kalisza oraz rynna w zlewni Miazgi i Wolbórki między Andre-

spolem a Kotlinami (na SE od Łodzi, ryc. 1, nr 4, 5; fot. 1). W rynnie Miazgi-Wolbórki 

stwierdzono deformacje typu diapirowego o amplitudzie ponad 30 m i wydłużonym 

zarysie w planie o osi zgodnej z przebiegiem rynny subglacjalnej. Niektóre z tych dia-

pirów zakorzenione są w plastycznych utworach neogenu. Deformacje te powstały 

przy dominującej sile składowej pionowej w końcowym etapie akumulacji osadów 

glacifluwialnych rynny lub tuż po jej zakończeniu, w warunkach silnego nasycenia 

wodą. Tylko część z nich kończy się pod powierzchnią stropu osadów glacifluwial-

nych.  

Ozy w porównaniu z rynnami subglacjalnymi zachowane są znacznie lepiej 

w krajobrazie staroglacjalnym, zarówno pod względem morfologicznym, jak i litolo-

gicznym. Ich litologia wskazuje na silne zróżnicowanie dynamiki przepływu wód roz-

topowych w warunkach tuneli typu N, tj. wyciętych erozyjnie pod lądolodem (Nye 

1973). Nie udało się jak dotąd udokumentować w strefach staroglacjalnych w Polsce 

form związanych z tunelami typu R, czyli powstałych w obrębie tzw. stopy lądolodu, 

bez rozcięcia nieprzepuszczalnego lub słabo przepuszczalnego podłoża (Röthslisber-

ger 1972). Wiele ozów posiada nadbudowę litofacjami typowymi dla kemów glaciflu-
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wialnych i glacilimnicznych, co jest szczególnie charakterystyczne dla Polski Środko-

wej (Jaksa, Rdzany 2002; Frydrych, 2016). Do utworzenia tych litofacjalnych kom-

pleksów typu kemowego dochodziło po zapadnięciu się tuneli subglacjalnych podczas 

deglacjacji i dalszej akumulacji w rozpadlinie lodowej. Jak wynika z badań w różnych 

częściach warciańskiej strefy morfogenetycznej, były to warunki charakterystyczne 

dla deglacjacji arealnej (por. Klajnert, 1978, Rdzany, 2009).  

 
Fot. 1. Wola Łaznowska (Wzniesienia Łódzkie). Struktury diapirów w budowie rynny 

Miazgi-Wolbórki 
A – wschodnie skrzydło diapiru piaszczysto-mułowo-diamiktonowego, B – część osiowa dia-

piru diamiktonowo-piaszczystego.  

Uwagi końcowe 

Struktury rynien subglacjalnych na obszarze staroglacjalnym w dotychczaso-

wych publikacjach były stosunkowo rzadko prezentowane, a niekiedy interpretowane 

wyłącznie jako kopalne doliny rzeczne. Krytyczna analiza różnych źródeł, w tym ma-

teriałów szczegółowego kartowania geologicznego, pozwala stwierdzić ich po-

wszechne występowanie. Nawet jeśli w profilach osadów, które wypełniają te kopalne 

formy, występują utwory rzeczne lub jeziorne, stanowią one tylko część wypełnienia, 

które mogło być skutkiem okresowej akumulacji w okresie międzylodowcowym.  

Oprócz osadów glacifluwialnych, które leżą w dnach rynien, ważnym dowo-

dem na erozję glacifluwialną jest z reguły niewyrównany profil podłużny tych den. 

Analizowane rynny, które zostały przedstawione na rycinie 1 wykazują znaczną nie-

równomierność występowania we wszystkich pasach rzeźby staroglacjalnej. Liczba 

rynien jak i ozów przy obecnym stanie rozpoznania tych form wzrasta z zachodu na 

wschód Polski, natomiast występowanie głębokich rynien (megarynien) jest bardziej 

charakterystyczne dla strefy staroglacjalnej zachodniej Polski.  
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Obecność kopalnych rynien subglacjalnych wskazuje, że erozja podlodow-

cowa była istotnym czynnikiem morfogenetycznym i nie może być pomijana w inter-

pretacjach kopalnej rzeźby. Ich identyfikacja jest istotna do analizy wypukłych form 

rzeźby (ozy, kemy i in.), gdyż wiele z tych form wykazuje zakorzenienie w rynnach 

subglacjalnych. 

Ważną cechą wypełnień rynien, obok charakterystycznych struktur sedymen-

tacyjnych, jest występowanie wielkoskalowych deformacji w postaci diapirów i dajek. 

Ich obecność skłania do rewizji znaczenia glacitektoniki na badanych obszarach. De-

formacje te nie noszą bowiem znamion wpływu nacisku lodu lodowcowego na jego 

podłoże, co jest zwykle przedstawiane jako istota glacitektoniki (por. Dadlez, Jaro-

szewski 1994).  

Wśród istotnych cech przeanalizowanych ozów należy wymienić: po-

wszechne powiązanie ozów z rynnami subglacjalnymi („zakorzenienie”) oraz często 

występująca nadbudowa osadami rozpadlin lodowych powstałych po zapadnięciu się 

stropu tuneli w warunkach deglacjacji arealnej. 
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