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Nowe znaleziska narzutniaków porfiru rombowego z Oslo na terenie
pó³nocno-zachodniej Polski
Maria Górska*
New finds of erratics of the Oslo rhomb porphyry in north-western Poland. Prz. Geol., 51: 580–585.
S u m m a r y. Two specimens of Oslo rhomb porphyries find on the Wolin Island beach between Miêdzyzdroje and Grodno are extraordinary finds among the entire population of Scandinavian indicator erratics within glacial sediments in northern Poland. Only around
20 localities of erratics from Oslo have been noted in that part of Poland so far (Schulz, 1973). Unfortunately, the stratigraphy of the
Wolin erratics is not known, because they have been found on the stony abrasion shelf at the foot of a cliff. The cliff itself consists of two
separate till layers. The petrographical analysis of the lower bed of gray glacial till where rhomb porphyries had been found, point to
distinctly north-western direction of an ice sheet advance (50 % of the entire population of erratics from sample 3 derive from western
mother regions in the southern Baltic bottom). The analysed indicator erratics form the lower Wolin till represent the south-eastern
Sweden and western part of the bottom of Baltic depression. The ice-sheet, approaching from the north, has transgressed on these outcrops before reaching the mother regions of Cretaceous limestones, which are located in the direct vicinity of the Wolin Island. The
ample content of western erratics in sampled sediments of the Wolin cliff as well as the Oslo rhomb porphyries are of high interest.
Have they come in icebergs (Benn & Evans, 1998, see Donner, 1995) or maybe their presence in glacial sediments should be connected
with the Lagerlund’s ice dome (1987, 1995)? Schulz (2003) suggests a ship transport (as ballast stones). The planned detailed petrographical analysis on the Scandinavian erratics of the Wolin cliff should clarify the issue.
Key words: Oslo rhomb porphyry, indicator erratics, petrography of till, Wolin Island

Obszary alimentacyjne eratyków przewodnich, wystêpuj¹cych w plejstoceñskich osadach pó³nocno-zachodniej
Polski, s¹ rozmieszczone w Skandynawii, g³ównie w
po³udniowej i œrodkowej Szwecji, w niecce œrodkowego i
po³udniowego Ba³tyku, po³udniowo-zachodnim wybrze¿u
Finlandii oraz na terenie dzisiejszej Danii (Milthers, 1909;
Milthers & Milthers, 1938; Hesemann, 1931, 1935; Smed,
1993). Obszar macierzysty zachodnich wybrze¿y fiordu
Oslo nie zyska³ nigdy wiêkszego zainteresowania, poniewa¿ jego narzutniaki by³y niezwykle rzadko spotykane na
terenie Pojezierza Meklemburskiego i zachodniej Polski.
Do ska³ magmowych, maj¹cych wychodniê w okolicach Oslo nale¿y przede wszystkim porfir rombowy, który
jest bardzo charakterystycznym eratykiem przewodnim
(Smed, 1994, 2002; Zandstra, 1999). Pozosta³e ska³y tego
regionu to: g³êbinowe gabro (essexit), monzonity (larvikit,
kjelsDsit), syenity (lardalit, nordmarkit), granity (ekeryt,
granit Drammen) oraz wylewne: bazalty, tufy, trachity i
ryolity (Hesemann, 1975; Schulz, 1973, 2003; Zandstra,
1999; Smed, 2002).
Przebieg wschodniej granicy rozmieszczenia eratyków
z regionu Oslo przedstawi³ Schulz (1973), przytaczaj¹c
przyk³ady opisów dotychczas znalezionych miejsc ich
wystêpowania. Szczególne znaczenie maj¹ znaleziska tych
eratyków na terenie pó³nocno-zachodniej Polski i wschodniej Brandenburgii. Jak dot¹d znanych i opublikowanych
jest oko³o 20 miejsc wystêpowania narzutniaków z okolic
Oslo (ryc. 1).
W osadach zlodowacenia warty porfir rombowy zosta³
znaleziony w Chojnowie, na pó³nocny zachód od Legnicy
(Milthers, 1936), w Bolkowie (Hesemann, 1930) i w Brzegu Dolnym (Hesemann, 1929, 1930). Narzutniaki
pochodz¹ce z regionu Oslo s¹ znane równie¿ z osadów
glacjalnych fazy leszczyñskiej. By³y one znalezione w
okolicach Œwiebodzina (Korn, 1920), Sk¹pego na po³udnie
od Œwiebodzina (Hesemann, 1929) i w Grodzisku Wielkopolskim (Milthers, 1936). W morenach fazy poznañskiej
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znaleziono dwa porfiry rombowe: w okolicach Sulêcina
(Hesemann, 1938) i Sierakowa (Korn, 1920). Schulz uwa¿a, ¿e znaleziony przez Bennholda (1928) porfir rombowy
w okolicach Barlinka w osadach fazy pomorskiej, pochodzi z osadów wczeœniejszych nasuniêæ l¹dolodu skandynawskiego. WyraŸny spadek liczby narzutniaków
norweskich na wybrze¿u Meklemburgii oraz na Pojezierzu
Meklemburskim w osadach polodowcowych fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia (Schulz, 1973; badania
w³asne autorki, w oprac.) sugeruje, ¿e trasa wêdrówki tego
l¹dolodu nie przebiega³a po wychodniach plutonitu Oslo.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie narzutniaków z rowu Oslo w pó³nocno-zachodniej Polsce i wschodniej Brandenburgii; FL — faza
leszczyñska, FP — faza poznañska, FCh — faza chodzieska, FPo
— faza pomorska, FG — faza gardnieñska
Fig. 1. Location of erratics from Oslo graben in north-western
Poland and eastern Brandenburg; FL — Leszno phase, FP —
Poznañ phase, FCh — Chodzie¿ phase, FPo — Pommeranian
phase, FG — Gardno phase
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Ryc. 2. Porfir rombowy z Oslo, znaleziony na woliñskiej pla¿y
miêdzy Miêdzyzdrojami a Grodnem; fot. M. Górska
Fig. 2. Oslo rhomb porphyry, found on the Wolin beach between
Miêdzyzdroje and Grodno; fot. M. Górska

Czubla (2001) znalaz³ jeden okaz porfiru rombowego z
Oslo na powierzchni antropogenicznego osuwiska w
odkrywce be³chatowskiej. Niestety nie jest znana przynale¿noœæ stratygraficzna narzutniaka.
Latem 2002 r. Aleksander Dembiñski** znalaz³ dwa
okazy porfiru rombowego na pla¿y na Wolinie. S¹ to dwa
nierównej wielkoœci i o ró¿nym stanie zwietrzenia narzutniaki; wiêkszy (ryc. 2) ma wymiary: 13 cm x 11 cm x 4,5 cm,
mniejszy, bardziej zwietrza³y: 7,5 cm x 4,2 cm x 2,5 cm.
Oba narzutniaki, maj¹ce wyraŸne œlady obtoczenia
powierzchni, wystêpowa³y na powierzchni kamienistej
pó³ki pla¿owej w odleg³oœci 3,7 km na pó³nocny wschód
od Miêdzyzdrojów (ryc. 3–5), 3 m od œciany klifu.
Z uwagi na znalezienie narzutniaków w kamienistym
odcinku woliñskiej pla¿y, nie sposób jednoznacznie okreœliæ, kiedy i jak siê on tam znalaz³. Porfiry rombowe z Oslo
mog³y zostaæ wyrzucone przez morze albo spaœæ ze œciany
klifu. Z du¿ym prawdopodobieñstwem móg³ to byæ mi¹¿szy
pok³ad szarej gliny, o czym przekonuj¹ zamieszczone poni¿ej wyniki badañ nad pochodzeniem eratyków skandynawskich oraz wyniki analiz petrograficznych frakcji ¿wirowej,
przeprowadzonych przez Lagerlunda i in. (1995).
Analiza petrograficzna gliny lodowcowej klifu miêdzy
Miêdzyzdrojami a Grodnem na Wolinie
Budowa geologiczna woliñskiej moreny czo³owej by³a
wielokrotnie przedmiotem badañ (m.in. Miko³ajski, 1948;
Krygowska & Krygowski, 1965; ¯ynda, 1962; Bryl, 1972;
**Panu Aleksandrowi Dembiñskiemu z Zak³adu Geobotaniki
Instytutu Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
dziêkujê za powiadomienie mnie o znalezieniu porfirów rombowych oraz za wyra¿enie zgody na opublikowanie zdjêæ porfiru rombowego i woliñskiego klifu.
***Narzutniaki skandynawskie pozyskiwali Studenci Wydzia³u
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, którzy na Wolinie uczestniczyli w letnim
obozie naukowym „Wise³ka’02” Studenckiego Ko³a Naukowego
Geografów im. Paw³owskiego. Mam wobec Nich, pracuj¹cych
wytrwale w strugach deszczu, du¿y d³ug wdziêcznoœci.

Ryc. 3. A, C — lokalizacja obszaru badañ. B — lokalizacja
miejsc poboru próbek w woliñskim klifie; rys. M. Józefiak
Fig. 3. A, C — location of study area. B — location of samples
within the Wolin cliff; drawn by M. Józefiak

Antczak i in., 1978; Matkowska i in., 1977; Rusza³a i in.,
1979). Glinê szar¹, zalegaj¹c¹ w sp¹gu, wi¹¿e siê ze zlodowaceniem œrodkowopolskim. Górny pok³ad gliny
br¹zowej, od³o¿ony podczas fazy pomorskiej lub starszej
(Matkowska i in., 1977) ostatniego zlodowacenia, tworzy
woliñsk¹ morenê czo³ow¹. Lagerlund i in. (1995) podaje
dok³adny sk³ad petrograficzny frakcji ¿wirowej (3–8 mm)
obu pok³adów gliny lodowcowej klifu w zachodniej i
wschodniej czêœci Wolina. Na podstawie przes³anek lito- i
glacitektonicznych rekonstruuje warunki deglacjacji
po³udniowo-zachodniego Ba³tyku podczas recesji l¹dolodu z pó³nocno-zachodniej Polski, to jest oko³o 14 ka BP
(Kozarski, 1995) oraz t³umaczy odmienny w tym okresie
kierunek ruchu lodu z NW.
Niedaleko miejsca, gdzie znaleziono porfiry z Oslo, to
jest 4,5 km na pó³nocny wschód od Miêdzyzdrojów, wykonano rekonesansowe badania petrograficzne ska³ wystêpuj¹cych w dolnym, ³atwo dostêpnym poziomie szarej
gliny lodowcowej. Pobór narzutniaków*** (próbka Wolin
3) frakcji 20–60 mm przeprowadzono na wysokoœci 4–5 m
n.p.m. Z uwagi na niewielki udzia³ tej frakcji wœród detrytusu gliny szarej, nie uzyskano wymaganej iloœci 1000
narzutniaków. Takie za³o¿enie metodyczne proponuje
Meyer (1983), aby wyniki by³y w pe³ni obiektywne i statystycznie reprezentatywne. Nie mniej, na podstawie próbki
sekwencji 447 eratyków przewodnich i wskaŸnikowych
zaznacza siê pewna tendencja pochodzenia materia³u
narzutowego.
Zdecydowan¹ przewagê liczebn¹ (45%) wœród ca³ego
spektrum narzutowego frakcji kamienistej reprezentuj¹
wapienie kredowe (KK) (ryc. 6). Ska³y te maj¹ swoje
wychodnie miêdzy innymi w zachodniej czêœci po³udniowego Ba³tyku. Dziel¹ce z wapieniami kredowymi obszar
macierzysty krzemienie (F) stanowi¹ 4,2%. A wiêc blisko
po³owa wszystkich narzutniaków analizowanych w tej
próbce pochodzi z zachodniego sektora alimentacyjnego.
Badania autorki, choæ dotycz¹ innej frakcji, nawi¹zuj¹ do
wyników wczeœniejszych analiz petrograficznych Lagerlunda i in. (1995) w okolicach Grodna. Znajduje on w glinie dolnej oko³o 10% wapieni kredowych, w odró¿nieniu
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Ryc. 4. Fragment woliñskiego klifu z doln¹ szar¹ glin¹ lodowcow¹ (fot. A. Dembiñski)
Fig. 4. Fragment of the Wolin cliff with lower grey till (fot. by A. Dembiñski)
Ryc. 5. Kamienista pla¿a (woliñski klif) w pobli¿u miejsca poboru próbki nr 3
Fig. 5. Stony beach (Wolin cliff) in the vicinity of sample No 3
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Ryc. 6. Procentowy sk³ad petrograficzny frakcji kamienistej 20–60 mm dolnej gliny lodowcowej woliñskiego klifu ko³o Grodna. K —
ska³y krystaliczne, S — piaskowce, TU — ³upki paleozoiczne, F — krzemienie, KK — wapienie mezozoiczne, lok. KK — s³abowêglanowe wapienie kredowe bliskiego transportu, PK — wapienie paleozoiczne
Fig. 6. Percentage petrographical content of the stony fraction of the lower till from the Wolin cliff in the vicinity of Grodno. K — crystallines, S — sandstones, TU — Paleozoic shales, F — flints, KK — Mesozoic limestones, loc. KK — light carbonate limestones of
short distance transport, PK — Paleozoic limestones

od górnej gliny, gdzie nie stwierdza ani jednego narzutniaka z po³udniowo-zachodniego Ba³tyku.
Wapienie paleozoiczne (PK), pochodz¹ce z niecki
Ba³tyku w³aœciwego, wystêpuj¹ w badanym pok³adzie gliny lodowcowej zaledwie w 19,2%. Obok powszechnych
szarych wapieni sylurskich, rozpoznano 3 sztuki czerwonych wapieni ordowickich i 1okaz z faun¹ Paleoporella. Te
dwa podtypy ska³ wapiennych maj¹ swe wychodnie w
zachodniej czêœci Ba³tyku w³aœciwego, w s¹siedztwie
Wysp Olandia i Gotlandia (Smed, 2000).
Ani w badaniach petrograficznych Lagerlunda i in.
(1995), ani autorki w analizowanym odcinku woliñskiego klifu, nie stwierdzono obecnoœci margli kredowych i pylastych,
s³abowêglanowych wapieni kredowych bliskiego transportu.
Wychodnia tych ska³ le¿y w niedalekim s¹siedztwie Wolina, na pó³nocny wschód od wyspy; rozci¹ga siê od œrodkowego wybrze¿a Polski po po³udniowo-wschodnie
wybrze¿e Skanii. Wychodnia tych ska³ ci¹gnie siê
po³udniowym Ba³tykiem dalej na wschód a¿ po Zalew
Kuroñski.
G³ównie prekambryjskie ska³y krystaliczne (K) wystêpuj¹ w 17,7%. W grupie tej sklasyfikowano eratyki przewodnie (ryc. 6; Wolin 3). Najliczniej jest reprezentowany
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obszar SmDland (granity SmDland, porfir Emarp i inne porfiry kwarcowe oraz eratyki wskaŸnikowe — heleflinta).
Piaskowce (S) stanowi¹ 11% ca³ego analizowanego
spektrum narzutniaków. W grupie tej znaleziono piêæ
eokambryjskich piaskowców jotnickich oraz dwa okazy
piaskowca Tessini z po³udniowo-wschodniego wybrze¿a
Szwecji (ryc. 6).
Narzutniaki tego odcinka klifu sugeruj¹ wyraŸnie
pó³nocno-zachodni kierunek nasuniêcia l¹dolodu skandynawskiego. Eratyki przewodnie z po³udniowej Szwecji stanowi¹ce zaledwie 2,3% ca³ej populacji próbki, trac¹ na
znaczeniu przy wyznaczeniu kierunku transgresji l¹dolodu;
obecne w analizowanym pok³adzie pochodz¹ one zapewne z
innej transgresji i zosta³y w³¹czone w obrêb l¹dolodu na trasie jego wêdrówki z pó³nocnego zachodu, o czym przekonuje prawie 50% udzia³ narzutniaków wskaŸnikowych z
obszaru duñskiego. Znalezienie w tym odcinku woliñskiego
klifu dwóch porfirów rombowych z Oslo nie pozostaje bez
znaczenia dla potwierdzenia tego kierunku.
Dwie kolejne dwie próbki (Wolin 1, 2) narzutniaków
pobrano*** w odleg³oœci odpowiednio 6,2 km oraz 5,7 km na
pó³nocny wschód od Miêdzyzdrojów, to jest oko³o 1,5 km na
zachód od Grodna (ryc. 3). W tym odcinku klifu, jak dot¹d,
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Porwak margli kredowych zosta³ zarejestrowany tak¿e
przez Rusza³ê i in. (1979) podczas wierceñ geologicznych
w klifie nadmorskim w okolicach Grodna. W glinach, ze
zlodowaceñ œrodkowopolskich, nawiercili oni porwak
œrodkowego cenomanu na g³êbokoœci 8,5–11,8 m.
Poza powszechnymi szarymi wapieniami dolnopaleozoicznymi, w obu próbkach s¹ obecne te podtypy wapieni, które pochodz¹ z dna Ba³tyku w okolicach Olandii i
Gotlandii (Smed, 2000). S¹ to czerwone wapienie ordowickie oraz wapienie Paleoporella. W analizowanym materiale stwierdzono równie¿ okazy tzw. t³ustych wapieni
wschodnioba³tyckich. Te podtypy stanowi¹ œrednio po
oko³o 10% populacji wapieni dolnopaleozoicznych. Pozosta³e grupy petrograficzne to ska³y krystaliczne (K — œrednio 30%) i piaskowce (S — œrednio oko³o 18,5%).
Graficzny obraz lokalizacji wychodni ska³ przewodnich,
sklasyfikowanych w obu próbkach prezentuje ryc. 3.
Widaæ na niej wyraŸnie, ¿e wiêkszoœæ eratyków przewodnich pochodzi ze SmDland (tab. 1). Narzutniaki obecne w
analizowanych próbkach maj¹ swe wychodnie tak¿e w
Dalarna, w okolicach Sztokholmu, na Wyspach Alandzkich i w Skanii.
Ca³y inwentarz eratyków daleA
B
kiego transportu zdaje siê wskazywaæ na kierunek z pó³nocno-pó³nocnego wschodu. Zanim
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obecnoœci¹ kopu³y lodowej, zloRyc. 7. Eratyki przewodnie (20–60 mm) dolnej gliny lodowcowej woliñskiego klifu ko³o kalizowanej na zachód lub
Grodna (A, B, C) oraz ich wychodnie w Skandynawii (D); 1 — porfir Emarp, 2 — granit pó³nocny zachód od Wolina, któSmDland, 3 — porfir kwarcowy SmDland. Teoretyczne centrum g³azowe TCG próbek: A — ra funkcjonowa³a podczas recesji
Wolin 1: 57o36’N,15o54’E; B — Wolin 2: 58o30’N, 16o48’E; C — Wolin 3 : 57o48’N, 15o130’E l¹dolodu skandynawskiego z
Fig. 7. Indicator erratics (20–60 mm) of the lower till from the Wolin cliff in the vicinity of Grod- pó³nocno-zachodniej Polski ok.
no (A, B, C) and their mother regions in Scandinavia (D); 1 — Emarp porphyry, 2 — SmDland 14 ka BP (Kozarski, 1995).

nie znaleziono ¿adnego narzutniaka przewodniego z rowu
Oslo. Ska³y obu próbek mieœci³y siê w przedziale 20–60 mm i
pochodzi³y z dolnej szarej gliny lodowcowej 14-metrowej
wysokoœci klifu. Glinê na badanym odcinku charakteryzuje
wiêkszy udzia³ frakcji kamienistej, st¹d analiza ska³ przewodnich obejmowa³a odpowiednio 513 i 438 okazów.
Udzia³ procentowy typów petrograficznych obu próbek jest bardzo podobny (ryc. 6). Podstawow¹ cech¹
odró¿niaj¹c¹ narzutniaki tego odcinka klifu od poprzedniego jest tu bardzo niewielki udzia³ wapieni kredowych (KK)
oraz krzemieni (F). WyraŸn¹, ponad dwukrotn¹, przewag¹
liczebn¹ charakteryzuj¹ siê natomiast typowe wapienie
dolnopaleozoiczne (PK). W tym odcinku woliñskiego klifu
pojawiaj¹ siê te¿ w obu próbkach margle kredowe i pylaste,
s³abowêglanowe wapienie kredowe bliskiego transportu,
pochodz¹ce z dna Ba³tyku, ograniczonego odcinkiem œrodkowego wybrze¿a Polski i po³udniowo-wschodnim
wybrze¿em Skanii. Stanowi¹ one 2,3% i 6,1% ca³ego
inwentarza detrytycznego próbek. Na ich obecnoœæ w dolnej glinie klifu w okolicach Grodna wskazuje równie¿
Lagerlund i in. (1995).

granite, 3 — SmDland quartz porphyry. Theoretical stone centre TCG of samples: A — Wolin 1:
57o36’N, 15o54’E; B — Wolin 2: 58o30’N, 16o48’E; C — Wolin 3: 57o148’N, 15o30’E
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Tab. 1. Skandynawskie eratyki przewodnie (20–60 mm) dolnego pok³adu gliny lodowcowej woliñskiego klifu ko³o Grodna
Table 1. Scandinavian indicator erratics (20–60 mm) of the lower
till from the Wolin cliff in the vicinity of Grodno
Stanowisko Study site

Eratyk przewodni
Indicator erratic

Wolin 1

Br¹zowy porfir ba³tycki
Brown Baltic porhyry

Wolin 2

Wolin 3

1

Czerwony granit Växjö
Red Växjö granite

2

Granit alandzki
Aland granite

2

Granit Filipstad
Filipstad granite

1

Granit Karlshamn
Karlshamn granite

4

Granit SmDland
SmDland granite

14

12

Granit sztokholmski
Stockholm granite

1

1

Ignimbrit SmDland
SmDland ignimbrite

1

Piaskowiec Kalmarsund
Kalmarsund sandstone

1

3

Piaskowiec Tessini
Tessini sandstone

5

2

2

Porfir Bredvad
Bredvad porphyry

1

1

1

Porfir Dalarna
Dalarna porhyry

1

1

1

Porfir Emarp
Emarp porhyry

1

6

1

Porfir kwarcowy SmDland
SmDland quartz porhyry

1

Porfiryt Grönklitt
Grönklitt porphyrite

2

Suma w szt. (% ca³ej próbki)
Sum in pieces (% of the entire
sample)

34
(6,8%)

4

30
(6,8%)

3

12
(2,3%)

Podsumowanie
Z przeprowadzonych studiów nad pochodzeniem
narzutniaków skandynawskich szarego dolnego pok³adu
gliny lodowcowej w klifie ko³o Grodna oraz na podstawie
wczeœniejszych analiz petrograficznych tego odcinka woliñskiego wybrze¿a (Matkowska i in., 1977; Rusza³a i in.,
1979; Lagerlund i in., 1995) wynika, ¿e materia³ narzutowy
sk³ada siê g³ównie ze ska³ bliskiego transportu. S¹ to albo
narzutniaki zachodniego sektora po³udniowego Ba³tyku,
albo ska³y œrodkowej czêœci po³udniowego Ba³tyku: na
pó³noc, wschód i po³udniowy wschód od Bornholmu. Obie
grupy ska³ nale¿¹ do tak zwanych skandynawskich narzutniaków wskaŸnikowych.
Doœæ du¿e zró¿nicowanie sk³adu petrograficznego na
niewielkiej odleg³oœci mo¿e sugerowaæ, ¿e pok³ad gliny
lodowcowej móg³ zostaæ od³o¿ony przez dwa niezale¿ne
strumienie lodowe, które zetknê³y siê ze sob¹ mniej wiêcej
na wysokoœci za³omu woliñskiej pla¿y. Oba wêdrowa³y
nieck¹ Ba³tyku w³aœciwego; w pewnej odleg³oœci od Wolina uleg³y rozdzieleniu: jeden z nich przemieszcza³ siê po
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wychodniach margli kredowych, drugi — eroduj¹c i
w³¹czaj¹c w swój obrêb typowe kredowe ska³y wapienne.
Eratyki przewodnie reprezentuj¹ region Ba³tyku
w³aœciwego, SmDland, Dalarnê i Skaniê. Ich populacja jest
nieliczna w porównaniu z narzutniakami wskaŸnikowymi;
st¹d nie mog¹ byæ brane pod uwagê przy wyznaczaniu kierunku nasuwania siê l¹dolodu do wybrze¿a Wolina.
Na tym tle obecnoœæ dwóch porfirów rombowych na
woliñskiej pla¿y nie wydaje siê niczym dziwnym. Problemem pozostaje jednak sposób ich dotarcia do miejsca znalezienia: czy zosta³y one przywleczone w ci¹gu jednego
epizodu glacjalnego? Czy zakotwiczone po drodze, nie
zosta³y inkorporowane przez inny, odrêbny strumieñ lodowy innej fazy zlodowacenia plejstoceñskiego, który w swej
wêdrówce na po³udnie nie przemieszcza³ siê po wychodni
ska³ rowu Oslo (por. Gilberg, 1977)? A mo¿e porfiry rombowe dotar³y do Wolina zakotwiczone w bryle lodowej,
których trasê wedrówki podaj¹ Benn i Evans (1998) za
Donnerem (1995)? Obok transportu glacjalnego, s¹ znane
— w przypadku porfirów rombowych z Oslo — transporty
drog¹ morsk¹. Ten balast okrêtowy czêsto by³ wykorzystywany w budowie dróg, tak zwanych „kocich ³bów” w portach docelowych (Schulz, 2003).
Choæ nadal wiele pytañ pozostaje otwartych, przytoczone przes³anki zdaj¹ siê przemawiaæ na korzyœæ kierunku transgresji l¹dolodu z pó³nocnego zachodu z siln¹
erozj¹ dna po³udniowo-zachodniego Ba³tyku w analizowanym odcinku klifu woliñskiego.
Badania przeprowadzono w ramach grantu KBN nr 6
P04E 015 21.
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G³azy narzutowe „Trojaczki” — nowo ustanowiony pomnik przyrody
nieo¿ywionej w Tarnowie
Piotr Czubla*, W³odzimierz Mizerski*,**
Erratic ”Triplets” — a newly established nature monument in Tarnów (southern Poland). Prz. Geol., 51: 585–586.
S u m m a r y . Three erratics have been found in Tarnów (southern Poland). They probably represent fragments of a single boulder
transported during one of the South-Polish glaciations from Arnö Massif in Central Sweden. The largest erratic has a circumference of
10.2 m, making it the second largest dropstone known from the area between the maximum ranges of the ice-sheets of Mid-Polish and
South Polish glaciations. In May, 2002, the boulders (named ”Triplets” and moved to a recreational area in Tarnów, were declared a
protected monument of inanimate nature.
Key words: South Polish glaciations, erratics, granit Arnö, Tarnów, South Poland

Przy ul. Józefa Pi³sudskiego w Tarnowie, naprzeciwko
basenów GKS B³êkitni, znajduj¹ siê trzy g³azy narzutowe
nazwane „Trojaczki” (ryc. 1). Najwiêkszy z nich ma obwód
oko³o 10,2 m, wysokoœæ ok. 2 m i masê oko³o 28 ton.
Zosta³y one znalezione jesieni¹ 2001 r. w tarnowskiej dzielnicy Rzêdzin na polu p. Tadeusza Wiêckowskiego (Kaczanowski & Zieliñski, 2002). Dziêki staraniom w³adz miasta
zosta³y one przeniesione w obecne miejsce, le¿¹ce na szlaku
ulubionych spacerów Tarnowian, i zosta³y objête ochron¹
jako pomnik przyrody nieo¿ywionej uchwa³¹ Rady Miejskiej w Tarnowie nr LI/987/2002 z dnia 23 maja 2002 r.
(Dziennik Urzêdowy ..., 2002). Wszystkie trzy g³azy s¹ najprawdopodobniej fragmentami jednego, wiêkszego g³azu,
który rozpad³ siê w wyniku procesów wietrzeniowych.
G³az nie by³ wczeœniej znany przede wszystkim dlatego, ¿e na powierzchniê wystawa³a tylko niewielka jego
czêœæ, nie daj¹ca wyobra¿enia o jego rzeczywistej wielkoœci. Dopiero prace ziemne pozwoli³y na ocenê jego rozmiarów i podjêcie energicznych dzia³añ maj¹cych na celu jego
wyeksponowanie i objêcie ochron¹ prawn¹.
Szaroró¿owawa ska³a ma teksturê gnejsow¹ z wielkimi,
wyd³u¿onymi bia³awymi lub ró¿owawymi ziarnami skale*Katedra Geologii, Uniwersytet £ódzki, ul. ród³owa
47, 91-735 £ódŸ; geologia@geo.uni.lodz.pl
**Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa; wmiz@pgi.waw.pl

nia o tabliczkowym pokroju. Ich t³ustawy (w efekcie wietrzenia) po³ysk upodabnia je na pierwszy rzut oka do kwarcu. Otacza je ciemna masa z³o¿ona g³ównie z czarnego
biotytu i licznych, prawie okr¹g³ych ziaren kwarcu. Ziarna
du¿ych skaleni potasowych — mikroklinu, s¹ u³o¿one
wyraŸnie zgodnie z powierzchniami teksturalnymi. Na
œwie¿ych powierzchniach ska³y doskonale s¹ widoczne
du¿e jasne skalenie oraz szary do szaroniebieskawego kwarc
i mnóstwo biotytu. Kwarc razem z biotytem tworz¹
wype³nienie pomiêdzy olbrzymimi kryszta³ami skalenia.
W ca³ej skale powszechnie wystêpuj¹ cienkie, licz¹ce
do 1 cm gruboœci, ¿y³ki kwarcowe oraz jedna wielka ¿y³a
pegmatytu z licznymi rozga³êzieniami, osi¹gaj¹ca miejscami do 10 cm gruboœci. W pegmatycie dominuj¹ bezbarwne
lub zabarwione na bia³o skalenie o d³ugoœci do 5–6 cm i
szerokoœci do 2 cm. Towarzyszy im ¿ó³tobr¹zowy kwarc o
ziarnach siêgaj¹cych maksymalnie do 8 cm œrednicy. Brze¿ne partie pegmatytu buduje szara równoziarnista, drobnoziarnista ska³a makroskopowo przypominaj¹ca granit
(mikrogranit?).
Rozpoznawalne makroskopowo cechy opisywanej
ska³y wskazuj¹ na jej pochodzenie z masywu Arnö w œrodkowej Szwecji. Granity Arnö wystêpuj¹ w dwóch odmianach (Smed, 2002): gruboziarnistej, podobnej do granitu
Revsund i wstêgowej — reprezentowana przez g³az znaleziony pod Tarnowem i wyeksponowany w mieœcie. W obydwu odmianach wystêpuj¹ wielkie skalenie potasowe
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