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Dynamika procesów glacigenicznych w strefie zasięgu maksymalnego lądolodu 
warciańskiego w okolicach Radomska

Zbigniew Rdzany (1), Małgorzata Frydrych (1), Maciej Kossowski (2), Aleksander Szmidt (1)

1. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej
2. Firma Drony w Praktyce

zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl

 Odcinek strefy marginalnej maksymalnego zasięgu lądolodu warciańskiego na pograniczu 
Wzniesień Południowomazowieckich i Wyżyny Małopolskiej w okolicach Radomska cechuje 
wyrazistość morfologiczna i znaczne zróżnicowanie facjalne utworów glacigenicznych. Eksploatacja 
w obrębie kopalni w Adamowie i Woli Jedlińskiej umożliwiła analizę pełnych profili utworów 
warciańskich oraz wykonanie badań sedymentologicznych. W badaniach rzeźby terenu wykorzystano 
lotnicze dane lidarowe i precyzyjną fotogrametrię z użyciem dronów.
 Przeprowadzone badania osadów dowodzą wielkiego zróżnicowania procesów glacigenicznych 
i środowisk sedymentacji w końcowym odcinku lobu Widawki oraz na jego przedpolu, szczególnie 
w rejonie interlobalnej zatoki w okolicach Adamowa. W trakcie transgresji lądolód pokrywał teren 
urozmaicony misami jeziornymi, sandrami i starszymi formami glacjalnymi. Jego czoło po osiągnięciu 
pozycji maksymalnej wykazywało tendencje do oscylacji co wpłynęło na fragmentaryczność osadów 
bezpośredniej akumulacji lodowcowej i wyspowe występowanie stref deformacji glacitektonicznych. 
Znaczna część tych deformacji uległa wtórnemu przekształceniu, do czego szczególnie przyczyniał 
się często występujący w profilach osadów odwrócony gradient gęstości w silnie nawodnionych 
i nieprzemarzniętych osadach. Powszechnymi postaciami tych deformacji są struktury fałdów 
diapirowych różnej wielkości, od obiektów rzędu kilkudziesięciu cm do 10–15 m w pionie i poziomie.
 Zatoka interlobalna okolic Adamowa była głównie obiektem akumulacji sandrowej, częściowo 
ograniczonej od NW i E wałami marginalnymi, która stopniowo wypierała dominującą wcześniej 
akumulację w jeziorach marginalnych i proglacjalnych. W obrębie zbiorników proglacjalnych 
dochodziło do spływów grawitacyjnych oraz wlewów wód roztopowych od strony czoła lądolodu 
czego śladem są struktury erozyjne oraz osady masywnych żwirów piaszczystych i diamiktonowych. 
W zaawansowanym etapie rozwoju sandru doszło do co najmniej dwóch zdarzeń o charakterze 
powodzi glacjalnych. Zapis powodzi w osadach sandru zawiera koryta erozyjne wcięte do głębokości 
10 m, utwory spływów typu debris flow, przechodzące w przepływ typu hyperconcentrated flow 
z głazami do powyżej 1 m średnicy, bruki erozyjne, diuny żwirowe i szereg innych litofacji związanych 
z przepływem nadkrytycznym oraz z fazą reżimu przejściowego. Utwory leżące na osadach powodzi 
glacjalnych świadczą o dominacji niższej energii transportu i znacznym udziale procesów ablacyjnych 
składające się na szybki postęp procesów deglacjacyjnych.


