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GŁÓWNE ELEMENTY RZEŹBY ŚREDNIOGÓRZY EUROPY ŚRODKOWEJ

Obraz współczesnej rzeźby Gór Świętokrzyskich jest w pewnym sen
sie mozaiką, która składa się z elementów genetycznie i chronologicznie 
niejednorodnych. Niektóre z nich decydują o charakterze tego obrazu, 
inne spełniają rolę drugorzędną, a jeszcze inne są dla całości obojętne. 
Do form dominujących należą przede wszystkim te, które są charaktery
styczne dla wszystkich starych gór, a w szczególności dla jednostek wcho
dzących w skład środkowoeuropejskiego pasa starych gór i wyżyn. 
Wszystkie ogniwa tego łańcucha są z sobą bardzo blisko spokrewnione 
geologicznie, gdyż w większości powstały w rezultacie orogenezy wary- 
scyjskiej jako wschodnia gałąź, która szeroką strefą ciągnie się w formie 
gigantycznego łuku od Centralnego Masywu na zachodzie po Fennosar- 
mację na wschodzie. Regionalnie zawierają one także i starsze, kaledoń- 
skie jednostki strukturalne.

Góry Świętokrzyskie stanowią ogniwo wysunięte najdalej ku wscho
dowi, w dużym stopniu izolowane i samodzielne. Ich rzeźba odznacza się 
wszystkimi tymi cechami, które uważa się powszechnie za typowe dla 
całej strefy, a problemy genetyczne i chronologicznie niektórych form 
stanowiły przedmiot rozważań w skali światowej.

Wspólną cechę rzeźby Gór Świętokrzyskich i wszystkich innych jed
nostek regionalnych środkowoeuropejskich Waryscydów stanowią um iar
kowane wartości wysokości bezwzględnych i względnych. Intensywność 
rzeźby jest z tego powodu także umiarkowana, średnia, tym bardziej że 
i zmienność przestrzenna elementów wypukłych i wklęsłych mieści się 
w podobnych ramach. Ograniczony jest także inwentarz form, zwłaszcza 
w zakresie typów, a nawet odmian.

Do form najważniejszych, bezsprzecznie dominujących w rzeźbie, na
leżą zrównania. Są to powierzchnie destrukcyjne, zbliżone do równin-
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nych, a najwyżej lekko faliste, ścinające niezgodnie, na prawie identycz
nej wysokości, podłoże skalne, niezależnie od litologicznego i struktural
nego zróżnicowania. Spotyka się je powszechnie w obrębie średniogórzy, 
często w zwartych i powierzchniowo dużych płatach, w jednym lub w kil
ku poziomach. Nie są to wprawdzie formy obce dla gór młodych systemu 
alpejskiego, ale ich udział i rola w całokształcie rzeźby są tam znacznie 
mniejsze niż w górach starych.

W średniogórzach Europy środkowej rozwinięty jest szczególnie do
brze poziom zrównania najwyższego. Powszechnie określa się jego wiek 
na paleogeński. Znacznie gorzej wykształcone i zachowane są poziomy 
zrównań młodszych, położonych niżej, zaliczanych najczęściej do mio- 
cenu i pliocenu dolnego. Ich rozwój był niepełny i zazwyczaj nie prze
kroczył stadium początkowego, dlatego też i rola w obecnej rzeźbie 
średniogórzy jest w wielu miejscach mała lub wręcz znikoma. Wynika 
to także z silnego późniejszego rozcięcia przez doliny lub częściowego, 
a lokalnie nawet całkowitego pokrycia przez osady plejstoceńskie. Zali
czają się więc do form niższego rzędu i określają jedynie indywidualność 
regionalną danej jednostki; nie decydują o typie rzeźby.

Zrównanie najwyższe paleogeńskie jest także w obrębie Gór Święto
krzyskich formą naczelną, najbardziej charakterystyczną. W niektórych 
partiach masywu jest ono tak rozległe i zwarte, że krajobraz bardziej 
przypomina powierzchnię wyżyny niż średniogórze. Zrównanie ścina 
wszystkie serie paleozoiczne i mezozoiczne niezależnie od stopnia ich 
odporności i strukturalnego zróżnicowania.

Z niższych i młodszych poziomów destrukcyjnych lepiej jest rozwi
nięty najniższy, przypuszczalnie dolnoplioceński, przestrzennie ograni
czony do partii peryferycznych. W obecnej rzeźbie nie jest on reprezen
towany wskutek całkowitego pogrzebania przez osady glacjalne.

Do form podobnego rzędu co paleogeńskie zrównanie należą we 
wszystkich średniogórzach niezbyt strome i wysokie, ale długie grzbiety 
oraz subsekwentnie do nich usytuowane łagodnie zarysowane obniżenia. 
Formy wypukłe wznoszą się często powyżej paleogeńskiego zrównania 
i są wyraźnie dostosowane do stref skał najbardziej odpornych na działa
nie procesów niszczących. Obniżenia zawsze wiążą się z wychodniami skał 
najmniej odpornych. Te wielkie, wydłużone formy tworzą w Górach 
Świętokrzyskich, podobnie jak i wielu innych średniogórzach Europy, 
charakterystyczny układ rusztowy. Nie jest on tak wyraźny i regularny 
jak w skibowych regionach gór alpejskich, gdyż zależy przede wszystkim 
od litologicznego zróżnicowania podłoża. Oczywiście istnieje również za
leżność od kierunków tektonicznych. W Górach Świętokrzyskich nie są 
one całkowicie równoległe, gdyż zmieniają się od równoleżnikowych 
w kaledońskiej części masywu do WNW-ESE w części warvscyjskiej oraz
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NW-SE w strefie mezozoicznego obrzeżenia. Regularność układu ruszto
wego jest także zaburzona — choć w znacznie mniejszej skali — przez 
młodsze dyzlokacje, które tną poprzecznie struktury  starsze. Wyrazistość 
obrazu maleje ponadto lub zwiększa się w zależności od monotonii lub 
różnorodności składu litologicznego.

Genetyczny charakter form wypukłych nie jest wszędzie jednakowy. 
W niektórych partiach średniogórzy przeważają grzbiety typowo relik
tow e— świadki rzeźby uprzedniej, nie zniszczonej przez procesy zrów
nywania z uwagi na swe wododziałowe położenie. Grzbiety te nie wy
kazują ścisłego powiązania z wychodniami skał szczególnie odpornych. 
Przeważają jednak w pasie średniogórzy grzbiety typu twardzieli, które 
oparły się procesom zrównywania ze względu na szczególną odporność 
skał. W masywie świętokrzyskim przeważają twardziele, wypreparowane 
w obszarze starszej powierzchni denudacyjnej.

Formy wklęsłe są wycięte w powierzchni paleogeńskiego zrównania, 
a więc od niej młodsze. Najintensywniej rozwijały się w fazach dźwiga
nia górotworu, czyli już w neogenie. Ich denudacyjna geneza wynika nie 
tylko ze ścisłego powiązania z wychodniami skał najmniej odpornych, 
lecz także z łagodnego zarysu i tylko częściowego wykorzystania przez 
sieć dolinną.

W strefach brzeżnych wielu średniogórzy, a wśród nich także Gór 
Świętokrzyskich, dominują w rzeźbie obok zrównań formy asymetryczne, 
charakterystyczne dla krain krawędziowych. Są wyrazem dostosowania 
formy do monoklinalnej struktury  podłoża oraz zmienności litologicznej. 
Zostały one wypreparowane w powierzchni najwyższego zrównania 
w neogenie.

Wszystkie wymienione wyżej elementy rzeźby powstały przed plej
stocenem, ale do dziś zachowały swą dominację nad formami młodszymi 
jako elementy zrębowe, decydujące o specyficznym stylu geomorfolo
gicznym średniogórzy.

Problematyka geomorfologiczna wymaga znajomości zarówno cech 
strukturalnych i litologicznych podłoża, jak i warunków klimatycznych, 
które decydująco wpływały na przebieg procesów rzeźbotwórczych. 
W odniesieniu do Gór Świętokrzyskich lepiej są poznane właściwości 
budowy geologicznej podłoża.

LITOLOGIA, TEKTONIKA, NAJSTARSZE ETAPY EWOLUCJI RZEŹBY

Góry Świętokrzyskie należą do obszarów geologicznie złożonych. Za
sadniczo wyróżnia się dwie ich części: paleozoiczny trzon i mezozoiczne: 
obrzeżenie. Każda z tych jednostek jest również niejednorodna i składa 
się z elementów mniejszej rangi.
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Paleozoiczny masyw powstał dopiero w końcu ery paleozoicznej, jako 
rezultat zespolenia się dwu paleogeograficznie i tektonicznie odmiennych 
prowincji: południowej — kieleckiej i północnej — łysogórskiej. Obie są 
zbudowane ze skał morskich kambru, ordowiku, syluru, dewonu i dolnego 
karbonu, ale reprezentują odmienne środowisko sedymentacyjne. Pro
wincja kielecka składa się z serii skał osadzonych w morzu płytkim, epi- 
kontynentalnym. Sedymentacja odbywała się z licznymi przerwami, dla
tego też seria paleozoiczna jest niepełna, z licznymi lukami stratygra
ficznymi. Prowincja łysogórska przedstawia region sedymentacji prawie 
ciągłej, głębokomorskiej, geosynklinalnej, o pełnej sekwencji osadów 
paleozoicznych. Obie prowincje były wyraźnie oddzielone od siebie przez 
permanentnie utrzym ujący się — zwłaszcza w paleozoiku starszym — 
próg. Skład litologiczny jest bardzo dobrze odzwierciedlony w obecnej 
rzeźbie masywu.

Jeszcze wyraźniejsze są różnice w stylu tektonicznym obu prowincji. 
Kielecka była fałdowana wcześniej i więcej razy niż łysogórska. Zasad
nicze ramy budowy tektonicznej otrzymała ona w dwu cyklach orogenezy 
kaledońskiej: sandomierskim i tzw. predewońskim. Trzeci cykl — warys- 
cyjski został wyraźnie dostosowany do starszych ram i objął swym działa
niem tylko serie młodsze: dewońskie i dolnokarbońskie. W obszarze tym 
panuje orientacja równoleżnikowa, typowa dla struktur kaledońskich. 
Prowincja łysogórska została sfałdowana w orogenezie waryscyjskiej. 
W wyniku krzyżowania się kierunków kaledońskich i waryscyjskich usta
lił się w niej kierunek pośredni — WNW-ESE. Elementy waryscyjskie, 
strukturalnie młodsze, zostały ukośnie nasunięte na brzeżną strefę Ka- 
ledonidów i wpłynęły na pochylenie ku południowi wszystkich elemen
tów fałdowych. Główną oś zetknięcia obu górotworów wyznacza wielka 
dyzlokacja — świętokrzyska. W rezultacie połączenia się obu prowincji 
powstał paleozoiczny trzon — centralna i zasadnicza część Gór Święto
krzyskich.

U schyłku ery paleozoicznej, w permie, rozpoczął się pierwszy cykl 
rzeźbotwórczy. Działanie procesów musiało być bardzo energiczne, gdyż 
już w końcu permu górotwór został bardzo poważnie obniżony i ścięty 
przez rozległą powierzchnię denudacyjną [5,49], Wnioskować o tym moż
na przede wszystkim z dużej miąższości pokrywy permskiej, złożonej 
głównie z serii zlepieńców, które dość regularnym pierścieniem otaczają 
wszystkie większe i silniej wyniesione jednostki antyklinalne. Geneza 
tych utworów nie budzi większych wątpliwości. Są to osady o d p o 
w i e d n i e ,  znane pod pojęciem molassy. W centralnych i wschodnich 
częściach masywu gromadziły się one na lądzie, a na zachodzie i półno
cy — w strefie litoralnej morza cechsztyńskiego. Obie facje stanowią aku
mulacyjny odpowiednik procesów niszczących. Antyklinalne grzbiety
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Waryscydów zostały w szybkim tempie zdegradowane. Półsuchy i suchy 
klimat permu sprzyjał rozwojowi wielkiej powierzchni zrównania. O roz
miarach denudacji świadczy najlepiej skład litologiczny zlepieńców. 
W gruzie skalnym, spojonym czerwoną, gliniastą zwietrzeliną, są repre
zentowane wszystkie bardziej odporne serie skalne a wśród nich także 
i środkowokambryjskie kwarcyty. Udział kwarcytowego gruzu świadczy 
o dotarciu procesów niszczących aż do jądrowych części antyklin, 
a w szczególności antykliny łysogórskiej.

O poważnym stopniu zaawansowania rozwoju permskiego zrównania 
można wnioskować także pośrednio z prawie płaskiego ułożenia się kolej
no młodszej pokrywy — triasowej. Jej najstarsza seria została osadzona 
przez rzeki płynące z południa, z obszaru istniejących jeszcze wówczas 
krystalicznych masywów prakarpackich. Zalew morza wapienia muszlo- 
wego, który pokrył całkowicie obszar masywu, świadczy o tym, że osa
dzaniu się pokryw sprzyjało stopniowe zapadanie górotworu, zapewne 
w ścisłym związku z formowaniem się na bezpośrednim przedpolu Fen- 
nosarmacji wielkiej bruzdy geosynklinalnej — duńsko-polskiej (42). 
W końcu triasu masyw znów wynurzył się, a na częściowo zniszczonych 
osadach morskich osadziła się dalsza seria sedymentów lądowych. Wszyst
kie te osady zostały na przełomie triasu i jury  wielkopromiennie zabu
rzone, w wyniku starokimeryjskiej fazy górotwórczej [27]. Powstały 
w ten sposób nowe elementy strukturalne, zorientowane wzdłuż osi 
NW-SE. W lądowych warunkach dolnej i częściowo środkowej jury  zo
stały one wydatnie ścięte i pogrzebane przez osady rzeczne. Na nie nało
żyły się serie morskie jury  górnej. Paleozoiczny trzon został powtórnie 
pokryty przez morze. W schyłkowej części jury, w fazie neokimeryjskich 
ruchów górotwórczych, masyw ostatecznie stał się lądem, a osady pokry
wy uległy zaburzeniom podobnego typu co i poprzednio triasowe. W stre
fie brzeżnej uformowały się ostatecznie kimeryjskie elementy tekto
niczne.

W kredzie, w warunkach klimatu gorącego i wilgotnego, rozwijały się 
intensywnie procesy niszczące. Największe natężenie osiągnęły one w cen
tralnej, najwyżej wyniesionej partii masywu, gdzie stopniowo została 
zniszczona mezozoiczna pokrywa, a odsłonięte — paleozoiczne podłoże. 
W ten sposób u schyłku kredy odsłoniła się dawna, permska powierzchnia 
denudacyjna. Kimeryjskie elementy tektoniczne zachowały się jedynie 
w strefie brzeżnej, gdzie wkroczyło morze albskie. Warunki morskie 
utrzymywały się aż do końca kredy. W przybrzeżnych częściach tego mo
rza gromadził się materiał terrygeniczny, znoszony z świętokrzyskiej 
w YsPy- Osady odpowiednie procesów niszczących są znane także z obsza
ru synklinorium miechowskiego oraz niecki mazowiecko-lubelskiej [25, 
38].
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Na przełomie kredy i trzeciorzędu zaznaczyły się nowe ruchy góro
twórcze, stanowiące odbicie ważniejszych faz orogenezy alpejskiej. Na 
obszarze mezozoicznego obrzeżenia szczególnie silnie zaznaczyły się ru 
chy fazy laramijskiej, które doprowadziły w obrębie skał jurajskich i kre
dowych do powstania fałdów, nasunięć, fleksur i uskoków [39] o kierun
kach bardzo zbliżonych do paleozoicznych. Centralna część masywu zo
stała wówczas wydźwignięta. Laramijskie struktury  tektoniczne uzupeł
niły całość strukturalną górotworu świętokrzyskiego.

MORFOGENEZA PALEOGEŃSKA

Wszystkie elementy tektoniczne zostały ścięte przez jedną, wielką 
powierzchnię zrównania paleogeńskiego. Datowanie jest oparte przede 
wszystkim na następujących faktach:

— zdarcia osadów kredowych w brzeżnych częściach paleozoicznego 
masywTu,

— odsłonięcia starszego podłoża w centrum paleozoicznego masywu,
— wielkiego, przestrzennego zasięgu zrównania [25, 40].
Powierzchnia tego zrównania znajduje się obecnie na różnej wyso

kości. W centrum masywu osiąga ona wysokość 360—400 m n.p.m. i stop
niowo obniża się do zaledwie 200—240 m n.p.m. w pasie mezozoicznego 
obrzeżenia. Od dawna stanowiła przedmiot zainteresowania i wielu badań, 
które prowadzili równolegle geologowie i geografowie. Na plan pierwszy 
wysuwały się zawsze zagadnienia genetyczne i chronologiczne. Oba nie 
były łatwe do rozwiązania i mimo dotychczasowych, niewątpliwie du
żych, osiągnięć nie są całkowicie wyjaśnione.

Chociaż w świetle dotychczasowej literatury  wygląda to na paradoks, 
więcej jednak niejasności wiąże się z zagadnieniem rodzaju genetycznego 
niż z problemem chronologii zrównań. Po pierwszych próbach interpre
tacji zrównania jako rezultatu abrazji morskiej [4] ustalił się na długie 
lata pogląd, że powierzchnia ta jest penepleną. Koncepcja D a v i s  a 
należała wówczas do prawd oczywistych, nie wymagających uzasadnie
nia w faktach przyrodniczych. Nie było żadnych większych wątpliwości 
co do tego, że penepleną jest formą starczą, kończącą cykl rozwojowy 
krajobrazu, powstałą w rezultacie stale postępującego procesu obniżania 
się wszelkich wyniosłości terenu i zmniejszania się nachyleń. Główny 
wysiłek badawczy skierowano więc — także i w Polsce — w kierunku 
problemu wieku peneplen oraz ilości poziomów [4, 8, 28, 29, 36, 52].

Dopiero w początkach lat pięćdziesiątych bieżącego stulecia znalazły 
się pierwsze głosy krytyczne, które zakwestionowały realność występo
wania w przyrodzie peneplen — w sensie koncepcji Davisa [58]. Zagad
nienia genetyczne zrównań stały się znów aktualne. Miejsce starej kon



GEOMORFOLOGIA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 135

cepcji zajęła nowa, najpełniej sformułowana przez L. K i n g a  [16]. Tłu
maczy ona zrównania jako powierzchnie destrukcyjne, tworzące się 
w wyniku równoległego cofania się stoków stromych. U ich stóp rozwija 
się powierzchnia ścięcia, modelowana głównie przez gruz skalny trans
portowany sezonowo przez pokrywy wodne formowane przez ulewne 
deszcze w strefach klimatu półsuchego. Powierzchnie takie nazwano pe- 
dyplenami [16] i określono jako formy typowe dla klimatu typu sawanno
wego. Nowa koncepcja szybko rozpowszechniła się i całkowicie wyelimi
nowała z geomorfologii pojęcie penepleny.

Ostatnio dopiero zaczęła ona budzić pewne wątpliwości, gdyż okazało 
się, że zrównania występują także w obszarach klimatu tropikalnego, 
gdzie nie stwierdzono śladów innych warunków klimatycznych. W związ
ku z tym sugeruje się, że powierzchnie destrukcyjne typu zrównań mogą 
się tworzyć także w warunkach klimatu tropikalnego, w wyniku formo
wania się zrównań podwójnych, tzn. równocześnie na powierzchni i po
niżej horyzontu wietrzeniowego [2].

Charakter genetyczny kopalnych zrównań średniogórzy nie został 
dotąd jednoznacznie określony. Wynika to w pierwszym rzędzie z trud 
ności, które zawsze wiążą się z próbami rekonstrukcji paleoklimatycz- 
nych. Zaznaczają się w tym zakresie bardzo poważne luki — także w od
niesieniu do paleogeńskiego zrównania Gór Świętokrzyskich — wynika
jące nie tylko z niekompletności materiałów geologicznych, lecz także 
i obecnego stanu paleoklimatologii, jako dyscypliny naukowej. Nie dy
sponuje ona jeszcze uogólnieniami opartymi na bogatym, porównawczym 
materiale i — jak dotąd — nie wykracza poza pewne ramy ogólne, wy
znaczone przez wartości średnich tem peratur rocznych i sumy opadów. 
Dla rozważań geomorfologicznych szczególnie dotkliwy jest brak danych 
w odniesieniu do rozkładu opadów w ciągu cyklu rocznego i jego zmien
ności w dłuższych, wieloletnich lub nawet wielowiekowych odcinkach.

Koncepcja pedyplanacji niewątpliwie najlepiej wyjaśnia w obecnym 
stanie wiedzy charakter genetyczny zrównań, ale i ona zawodzi w odnie
sieniu do form paleogeńskich. W przypadku zrównania występującego 
w Górach Świętokrzyskich oznacza to przede wszystkim brak danych li
tologicznych i paleontologicznych, które wskazywałyby na panowanie 
w paleogenie warunków typowo subtropikalnych. Wręcz przeciwnie — 
przeważają fakty wskazujące na działanie klimatu gorącego i wilgotnego. 
Szczególnie ważne są w tym względzie liczne ślady bardzo intensywnego 
wietrzenia chemicznego, a szczególnie procesów ługowania węglanu wap
nia z niektórych skał górnokredowych. Na obszarze wychodni krzemion- 
kowo-wapiennych opok znane są kilkumetrowe strefy całkowitego od
wapnienia [40]. Na miejscu, jako produkt rezydualny, pozostała skała bar
dzo lekka i porowata, złożona prawie w całości z substancji opalowej. Ze
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względu na bardzo małą odporność na erozję i denudację zachowała się 
ona w pełnym profilu tylko w obrębie niewielkich rowów tektonicznych, 
pod pokrywą młodszych osadów. W innych sytuacjach uległa całkowite
mu lub prawie całkowitemu zdarciu w okresie poprzedzającym akumu
lację osadów morskich dolnego tortonu [40]. Synchronicznie z tymi pro
cesami przebiegał w obszarze skał wapiennych rozwój zjawisk krasowych 
[26, 40]. W głębokich lejach i kotłach krasowych gromadził się materiał 
rezydualny w postaci różnobarwnych glin, iłów, mułków krzemionko
wych, rumoszu krzemiennego i żelaziaków brunatnych [26, 40, 43, 50]. 
Do identycznego okresu względnie nieznacznie tylko młodszego odnosi 
się [44] procesy sylifikacji niektórych stref wychodni wapieni jurajskich. 
Krążące w roztworze wodnym związki krzemionki gromadziły się w po
rowatych partiach wapieni, ługowały węglan wapnia i zastępowały go 
metasomatycznie krzemionką. W ten sposób powstał horyzont zmian me- 
tasomatycznych o głębokości od jednego do kilkunastu metrów, złożony 
w 97—99% z chalcedonu i wtórnego kwarcu [44].

Wiek dekalcyfikacji opok wynika z następujących danych:
— najmłodszą serią objętą odwapnieniem jest geza z piętra danu,
— najstarszymi osadami, które pokryły horyzont odwapnionych skał, 

są oligoceńskie piaski morskie, osadzone na dalekim przedpolu Gór Świę
tokrzyskich,

— rowy tektoniczne, w których zachował się cały profil dekalcyfika
cji, są młodsze od procesów odwapnienia, a starsze od morskich osadów 
dolnego tortonu.

Sądzi się więc, że procesy te rozwijały się najintensywniej w starszej 
części paleogenu, zwłaszcza w paleocenie górnym i eocenie [40]. Istnieją 
jednak i takie poglądy, że proces ten mógł się odbywać także później 
a więc w oligocenie, miocenie i dolnym pliocenie [25, 30, 44, 58].

Z faktów tych wynika, że w okresie kształtowania się powierzchni 
najwyżej położonego zrównania panował klimat raczej gorący i wilgotny 
niż półsuchy typu subtropikalnego. Nie znaczy to oczywiście, że klimat 
nie mógł się zmieniać i że długotrwałe fazy klimatu tropikalnego nie mo
gły być przerywane przez fazy klimatu sawannowego. Nie można więc 
wykluczyć możliwości formowania się pedypleny, ale w świetle faktów 
wniosek ten należałoby traktować jako założenie teoretycznych możli
wości a nie jako uzasadnioną koncepcję naukową. Problem genezy paleo
geńskiego zrównania należy więc uważać nadal za otwarty.

W  obecnym stanie wiedzy można jedynie stwierdzić, że w paleogenie 
starszym w wyniku działania denudacji i wietrzenia chemicznego powsta
ła w Górach Świętokrzyskich rozległa powierzchnia zrównania. Jej odpo
wiedniki czasowe i zapewne genetyczne znajdują się także w Sudetach 
i ich przedgórzu, na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, Wyżynie Miechów-



GEOMORFOLOGIA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 137

skiej i w obrębie garbu Krakowsko-Tenczyńskiego [26]. Jest możliwe, 
że w jej obrębie na terenie Gór Świętokrzyskich znajdują się także od- 
preparowane fragm enty permskiej powierzchni denudacyjnej [4, 26, 50].

W oligocenie wskutek dźwigania się paleozoicznego trzonu ożywiły 
się zarówno procesy denudacji, jak i erozji. W wyniku postępującego 
wietrzenia chemicznego i denudacji zaznaczyły się procesy prowadzące 
do powstania form dostosowanych do stopnia odporności skał. Poczęły 
tworzyć się wydłużone grzbiety typu twardzieli oraz denudacyjne obni
żenia a w strefie mezozoicznego obrzeżenia pierwsze akcenty rzeźby mo- 
noklinalnej. Osadami odpowiednimi tych procesów są zgromadzone w de- 
nudacyjnych obniżeniach osady, składające się głównie z różnokoloro
wych glin, iłów, mułków kwarcowych, piasków i żwirów rzecznych oraz 
rumoszu skrzemieniałych wapieni. W końcowej fazie oligocenu, w której 
ruchy dźwigające osiągnęły największe natężenie, nastąpiło rozcięcie eo- 
ceńskiej powierzchni zrównania do poziomu koło 300 m n.p.m.

Możliwe jest, że w tym  czasie została zdarta w strefie skał węglano- 
wo-krzemionkowych pokrywa, która powstała w wyniku ich dekalcy- 
fikacji.

ROZWÓJ RZEŹBY W NEOGENIE

W dolnym miocenie doszło do całkowitego zniszczenia horyzontu od
wapnienia oraz do powstania w obrębie peryferycznie położonych obniżeń 
niższego poziomu degradacyjnego o charakterze zrównania. Poziom ten 
leży obecnie na wysokości około 300 m n.p.m. i w zasadzie ma charakter 
niezbyt szerokich spłaszczeń denudacyjnych, ograniczonych tylko do de- 
nudacyjnych obniżeń. Zaznaczają się one tylko w południowej części ma
sywu i łączą się tam z abrazyjną powierzchnią tortońskiego morza. Mio
ceński wiek tych spłaszczeń wynika także z występowania w ich obrębie 
lejów krasowych [26]. Ciekawe, że podobnych form nie stwierdzono dotąd 
w strefie północnego przedpola masywu [43].

Mimo znacznie lepszego niż w odniesieniu do paleogenu stopnia pozna
nia mioceńskich warunków klimatycznych trudno jest ocenić rozmiary 
ówczesnej morfogenezy. Subtropikalny klimat zmieniał się kilkakrotnie 
na bardziej wilgotny lub suchy i dlatego można założyć, że następowały 
poważne zmiany w charakterze procesów rzeźbotwórczych. Okresy bar
dziej suche sprzyjały pedymentacji i kształtowaniu się rzeźby krawędzio
wej, wilgotne zaś selektywnej degradacji, która ułatwiała dalszy rozwój 
litologicznie uwarunkowanych form wypukłych i wklęsłych.

W młodszej części neogenu, w pliocenie, w warunkach suchego i cie
płego klimatu postępowało dość energicznie cofanie się stromych stoków. 
W obrębie północnego przedpola Gór Świętokrzyskich powstało w ich
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rezultacie zrównanie o cechach typowej pedypleny, położonej około 30— 
40 m poniżej powierzchni zrównania paleogeńskiego [43]. Rozwijało się 
ono wstecznie kosztem poziomu wyższego i od peryferii wkraczało obni
żeniami w głąb. W obecnej rzeźbie poziom ten nie zaznacza się, gdyż 
w plejstocenie pokryła go gruba seria osadów glacjalnych [25, 43]. Nie 
wyklucza się jednak możliwości, że poziom ten występuje także w obsza
rze wyżyny opatowskiej [40], ale z tym zastrzeżeniem, że w jego skład 
wchodzą bardzo duże fragmenty zrównania paleogeńskiego [25]. W przy
padku potwierdzenia się tej opinii należałoby poziomowi temu przyznać 
ważną rolę w całokształcie obecnej rzeźby. Teza o dolnoplioceńskim wie
ku powierzchni Wyżyny Opatowskiej opiera się głównie na stwierdzeniu 
obecności na niej — w sytuacji wyraźnie wysoczyznowej — fragmentów 
pokrywy żwirowej, złożonej zarówno z materiału lokalnego, jak i kar
packiego [50]. Żwiry zostały osadzone przez wody płynące z południa 
z terenu Karpat, gdzie zrównanie dolnoplioceńskie jest bardzo dobrze 
rozwinięte i zachowane, znane jako tzw. poziom pogórski [23]. Powierzch
nia tego zrównania musiała więc znajdować się także w obrębie obecnego 
rowu podkarpackiego i przechodziła dalej ku północy w powierzchnię 
Wyżyny Opatowskiej [50] i Lubelskiej [35]. Po niej spływały wody rzek 
uchodzących wówczas, w obszarze Polski Środkowej, do wielkiego jezio- 
rzyska plioceńskiego.

W pliocenie górnym zaznaczyło się, podobnie jak i w Karpatach, silne 
odmłodzenie rzeźby. Przyczyn tego zjawiska należy szukać zarówno 
w zdarzeniach natury tektonicznej, jak i klimatycznej. Rzeki rozcięły 
dolnoplioceńskie zrównanie do poziomu około 40—50 m niższego, a Wisła 
przecięła zwarty obszar tak zwanego wału metakarpackiego [25, 43] 
i wielkim stożkiem, między Łodzią a Łukowem, uchodziła do plioceńskiego 
jeziora. Sieć głębokich dolin rozbiła zwartość powierzchni zrównania. 
Wzrosły deniwelacje, ożywiły się procesy denudacyjne.

MORFOGENEZA PLEJSTOCEŃSKA

Radykalna zmiana warunków klimatycznych na przełomie pliocenu 
i plejstocenu spowodowała przekształcenie się rodzaju procesów rzeźbo- 
twórczych. Rozpoczęła się morfogeneza właściwa dla klimatu zimnego, 
a okresami także i umiarkowanego wilgotnego. Bardzo istotne znaczenie 
dla zrozumienia współczesnej rzeźby ma ustalenie ilości cykli rzeźbo- 
twórczych — glacjalnych i peryglacjalnych rozwijających się w w arun
kach zimnego klimatu, oraz interglacjalnych, które przebiegały w okre
sach panowania klimatu zbliżonego do współczesnego. Każdy cykl za
wiera tylko sobie właściwą treść geomorfologiczną i dlatego nie można
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traktować plejstocenu jako bliżej nieokreślonej całości, którą należałoby 
przeciwstawić trzeciorzędowi.

W celu zrozumienia plejstoceńskiej ewolucji rzeźby Gór Świętokrzys
kich niezmiernie ważne jest rozważenie problemów, które dotyczą:

— ilości zlodowaceń i
— zasięgu i miąższości czaszy lodowcowej.
Zagadnienia te nie zostały dotychczas jednoznacznie rozwiązane. Re

prezentowane są co najmniej dwie grupy poglądów. Według pierwszej 
z nich Góry Świętokrzyskie były trzykrotnie całkowicie pokryte przez 
lądolody trzech samodzielnych zlodowaceń, a więc starszego niż kra
kowskie, krakowskiego i środkowopolskiego [6, 7, 33, 37, 41]. Koncepcja 
ta opiera się na następujących kryteriach:

— dwudzielność glin morenowych, rozdzielonych przez osady wodno- 
lodowcowe,

— obecność okruchów granitowych poniżej dolnej gliny morenowej 
wśród dolinnych mułków,

— uznanie ciągu morenowych wzgórz na północnym brzegu doliny 
Kamiennej za utwory recesyjne a nie czołowe sensu stricto.

Zgodnie z tymi założeniami uważa się:
— granitowe okruchy, rozproszone wśród mułków podmorenowych, 

za wskaźnik lądolodu starszego od krakowskiego,
— glinę morenową dolną za osad lądolodu krakowskiego,
— glinę morenową górną za sedyment lądolodu środkowopolskiego,
— ciąg wzgórz morenowych po północnej stronie doliny Kamiennej 

za morenę recesyjną lądolodu środkowopolskiego.
Najsłabszym punktem tej argumentacji jest uznanie recesyjnego cha

rakteru wspomnianych wyżej wzgórz morenowych. Stało się to podstawą 
ugruntowania drugiej grupy poglądów [1, 19, 24, 46, 48, 51], która zakłada 
jednokrotność zlodowacenia obszaru położonego na południe od doliny 
Kamiennej i oczywiście dwukrotność w odniesieniu do terenu rozciąga
jącego się na północ. Początkowo argumentacja opierała się głównie na 
kryteriach geomorfologicznych, a więc przede wszystkim na stwierdzeniu, 
że ów sporny ciąg morenowy jest ostatnim, najdalej na południe wysu
niętym, utworem o charakterze moreny czołowej. Nie jest więc możliwe, 
żeby, w przypadku przyjęcia alternatywy jej recesyjnego charakteru, 
nie zachowały się nawet w reliktach starsze ciągi morenowe tego samego 
zlodowacenia, a szczególnie moreny ze stadium maksymalnego zasięgu 
lądolodu. Z geomorfologicznego punktu widzenia najprostszy i najbar
dziej logiczny jest wniosek, że rozpatrywany ciąg wzgórz morenowych 
reprezentuje maksymalny zasięg lądolodu środkowopolskiego i jest mo
reną czołową z okresu jego transgresji, a nie regresji. Górna glina mo
renowa na przedpolu tego zlodowacenia musi więc należeć do zlodowace-
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nia starszego, a więc krakowskiego. W ten sposób pozostaje do rozpatrze
nia problem, czy na obszarze położonym na południe od doliny Kamien
nej są ślady jednego czy dwóch zlodowaceń. Rozstrzygające znaczenie dla 
tego zagadnienia przypada osadom glacjalnym na obszarze sąsiadującym 
bezpośrednio od południa z regionem świętokrzyskim, a więc na bezpo
średnim przedpolu Karpat. W tym obszarze są znane tylko osady jednego 
zlodowacenia, które dotarło do północnego brzegu Karpat. Było to zlodo
wacenie krakowskie. Nie ma natomiast żadnych śladów, które by świad
czyły o dwukrotności zlodowacenia. W tej sytuacji należy więc wyklu
czyć możliwość pokrycia Gór Świętokrzyskich przez lądolód starszy od 
krakowskiego, a konsekwentnie zaliczyć do zlodowacenia krakowskiego 
zarówno obydwa poziomy glin morenowych, jak i podmorenowe mułki za
wierające okruchy granitu. Są to utwory stadialne tego samego zlodowace
nia [1, 14, 19, 24, 43, 47]. Szczegółową argumentację tej koncepcji i wnikli
wą krytykę poglądów przeciwnych zawiera praca K l i m a s z e w s k i e g o  
[24]. Słuszność drugiej grupy poglądów wynika także z nowszych danych 
paleobotanicznych i geologicznych, które wskazują, że osady najstarszego 
na ziemiach Polski zlodowacenia (starszego niż krakowskie) znajdują się 
tylko wT strefie graniczącej bezpośrednio z niecką bałtycką. Zasięg tego 
zlodowacenia był najmniejszy, mniejszy nawet od zasięgu ostatniego, 
bałtyckiego zlodowacenia [46, 56]. Są więc dostateczne argumenty, aby 
problem zlodowacenia starszego niż krakowskie uznać na obszarze Gór 
Świętokrzyskich za ostatecznie rozwiązany. Negatywny wniosek nie bu
dzi wątpliwości. To samo dotyczy problemu zasięgu zlodowacenia środko- 
wopolskiego. W obecnym stanie wiedzy nie ma większych wątpliwości 
co do tego, że wzgórza morenowe nad Kamienną reprezentują maksymal
ny zasięg tego zlodowacenia.

Następnym zagadnieniem istotnym dla rzeźby Gór Świętokrzyskich 
jest problem całkowitego czy też tylko częściowego pokrycia górotworu 
przez lądolód krakowski. W tej kwestii zarysowały się również dwie róż
ne koncepcje. Według pierwszej z nich lądolód miał całkowicie pokrywać 
Góry Świętokrzyskie [24, 34]. Wniosek ten opiera się na dwóch głównych 
podstawach:

— wysokości położenia drobnych okruchów granitu, które zostały od
kryte przez M i k l a s z e w s k i e g o  [34] na polanie Bielnik w spągu 
płata lessowego,

— wysokości występowania erratyków skandynawskich w strefie pół
nocnego brzegu Karpat i wynikających stąd teoretycznych wartościach 
miąższości lądolodu krakowskiego.

Według drugiego poglądu Góry Świętokrzyskie były przykryte zwartą 
czaszą lodową tylko do wysokości 400—450 m n.p.m. Wszystkie grzbiety 
wyższe wznosiły się powyżej powierzchni lądolodu, a więc były nunata-
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kami [6, 7, 32]. Wnioskowanie opiera się przede wszystkim na wysokości 
pionowego zasięgu zwartego płaszcza glin morenowych (320 m n.p.m.) 
oraz sporadycznie występujących lokalnych spiętrzeń, które maksymalnie 
sięgają do 400—450 m n.p.m. Można oczywiście mieć zastrzeżenia co do 
tego, czy górna granica glin zwałowych nie leżała pierwotnie wyżej. Wy
daje się jednak, że te wątpliwości osłabia poważnie fakt jej wielkiej sta
łości oraz przyjęcie przeszło 100-metrowej strefy „zabezpieczenia”.

Autorowi wydaje się, że bardziej przekonywająca jest argumentacja 
drugiej koncepcji, gdyż opiera się na bogatszym i stratygraficznie pew
nym materiale geologicznym. Pierwszy pogląd nie ma tak mocnych pod
staw i dlatego budzi więcej wątpliwości. Szczególnie dotyczy to pozycji 
stratygraficznej okruchów granitowych z polany Bielnik. Płaszcz lessowy 
tego obszaru jest bardzo cienki, objęty w dużej części przez współczesne 
procesy glebowe, w wielu miejscach zaburzony przez uprawę rolną i inne 
rodzaje nawarstwiającej się w ciągu wieków gospodarczej działalności 
człowieka. Można więc wątpić, czy znalezione okruchy granitowe znajdo
wały się in situ [21]. Jest bardzo prawdopodobne, że zostały one zawle
czone wraz z nawozem z miejsc niższych, głównie ze Słupi Nowej, z ob
szaru zwartej pokrywy gliny morenowej; podobne wypowiedzi są już 
w literaturze znane. O wiarygodności drugiej koncepcji świadczą także 
nowe dane dotyczące mechaniki ruchu lądolodu Antarktydy, które wska
zują, że pokonywanie przez lądolód nawet drobnych deniwelacji odbywa 
się z trudem  i wymaga znacznego wzrostu miąższości lodowca. Dobitnie 
świadczą o tym ,,oazy” stanowiące niejako „negatywne nunataki” [45].

Rozstrzygnięcie tego problemu jest ważne dla zrozumienia rozwoju 
rzeźby. W obecnym stanie wiedzy należy go jednak uważać nadal za 
otwarty.

Morfogenezę glacjalną okresu zlodowacenia krakowskiego poprzedziły 
procesy właściwe dla warunków klimatu zimnego. Tak przynajmniej wy
nika z aktualnego stanu wiedzy o plejstocenie Polski i Europy. Strefa kli
matu zimnego musiała obejmować swym zasięgiem obszar świętokrzyski 
przynajmniej dwukrotnie, a więc synchronicznie z okresem najstarszego 
zlodowacenia alpejskiego (Günz) oraz we wcześniejszym okresie zimnym, 
który znany jest pod nazwami Pregünz, Donau i Danub. Wskaźnikami 
litologicznymi tego klimatu w obszarze świętokrzyskim są osady znane 
od około pół wieku pod nazwą preglacjalnych. Nazwą tą określano zespo
ły piasków, żwirów i otoczaków złożonych zasadniczo z materiału świę
tokrzyskiego, z niewielką domieszką składników karpackich i bez udziału 
skał skandynawskich. Zachowały się one w postaci reliktowych płatów 
w obrębie dolin świętokrzyskich (szczególnie na terenie Wyżyny Opa
towskiej i jej wschodniego obrzeżenia) i lubelskich, zawsze poniżej osa
dów glacjalnych lądolodu krakowskiego. W tym sensie są one rzeczy
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wiście preglacjalne. Niestety, przez z górą pół wieku brakowało określe
nia ich pozycji stratygraficznej. Nie były uważane ani za plioceńskie, 
ani za plejstoceńskie, tylko po prostu za preglacjalne, czyli jakieś pośred
nie, jakby przejściowe między młodotrzeciorzędowymi a staroplejstoceń- 
skimi. Dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu lat rozpoznano ich charakter 
sedymentacyjny i zinterpretowano jako osady peryglacjalne, akumulo- 
wane w rezultacie procesów właściwych dla stref klimatu zimnego [13, 
43]. Taką interpretację ułatwiły niewątpliwie badania petrograficzne, 
które wykazały, że osady preglacjalne różnią się od dolnoplioceńskich 
przede wszystkim procentowo mniejszą zawartością materiału karpackie
go [38]. Pozwoliło to oddzielić je od makroskopowo podobnych osadów 
dolnoplioceńskich, zachowanych w sytuacji wysoczyznowej, a więc poza 
obrębem górnoplioceńskich dolin. Wielkość zasypania owych dolin w po
czątkowych okresach zimnych plejstocenu szacuje się na kilka do kilku
nastu metrów. Seria jest wyraźnie dwudzielna, akumulowana w ciągu 
dwu odrębnych, niezależnych cykli sedymentacyjnych [30, 31, 43, 45], 
które czasowo najprawdopodobniej odpowiadają dwu najstarszym okre
som zimnym (Pregünz i Günz), poprzedzającym zlodowacenie krakowskie 
(Mindel). Wydaje się, że problem preglacjału i osadów preglacjalnych 
został definitywnie rozwiązany. Nie pomaga to jednak w ocenie roli rzeź- 
botwórczej procesów czynnych w obu najstarszych okresach zimnych, 
gdyż większość osadów została zniszczona i włączona w skład moreny 
dennej zlodowacenia krakowskiego, a ówczesna rzeźba uległa bądź po
grzebaniu, bądź przemodelowaniu i jej rekonstrukcja nie jest możliwa.

Znacznie trwalsze okazały się ślady morfogenezy glacjalnej zlodo
wacenia krakowskiego. Przy założeniu, że bardziej właściwa jest kon
cepcja niecałkowitego pokrycia Gór Świętokrzyskich przez ówczesny 
lądolód, można podzielić rezultaty tej morfogenezy na dwa rodzaje. Jeden 
z nich jest określony przez akumulacyjną działalność lądolodu, drugi przez 
erozyjną. Teoretycznie można wydzielić jeszcze trzeci rodzaj określony 
przez niszczące działanie klimatu zimnego w obrębie nunataków. Trans- 
gredujący lądolód wkroczył w centralną część Gór Świętokrzyskich nie 
od północy, lecz od wschodu i zachodu jęzorami, które oddzieliły się od 
wysuniętych ku południowi lobów dolin Wisły i Nidy. Świadczy o tym 
skład petrograficzny glin morenowych, które zawierają w wielkiej ilości 
składniki występujące in situ we wschodniej i zachodniej części otoczki 
mezozoicznej [6, 7]. Przesuwaniu się jęzorów w kierunku centralnych 
części paleozoicznego masywu sprzyjały równoleżnikowe obniżenia denu- 
dacyjne oraz doliny. Dostęp od strony północnej był hamowany przez 
rusztowy układ grzbietów górskich i stosunkowo małą ilość przełomów 
dolinnych. Trudno jest ocenić rezultaty erozyjnego działania lodowca, 
gdyż uległy one w późniejszym czasie gruntownemu przemodelowaniu,
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a osady odpowiednie zostały włączone w skład glin morenowych. Sto
sunkowo dobrze czytelne są natomiast wyniki działania akumulacyjnego, 
które doprowadziło do definitywnego pogrzebania górnoplioceńskiej sieci 
dolinnej i znacznego podwyższenia den denudacyjnych obniżeń. Deni
welacje poważnie się zmniejszyły. Proces zasypywania dolin i denuda
cyjnych obniżeń został zapoczątkowany jeszcze w fazie anaglacjalnej, 
kiedy lądolód dopiero formował się w swym obszarze firnowym. Góry 
Świętokrzyskie leżały wówczas w strefie peryglacjalnej i były modelo
wane głównie przez intensywne wietrzenie mrozowe, kongeliflukcję 
i spłukiwanie. Sedymentacyjne odpowiedniki tych procesów są częściowo 
zachowane w osadach podmorenowych. Fazę poprzedzającą bezpośrednio 
transgresję lądolodu można zrekonstruować na podstawie serii mułków 
zastoiskowych oraz pojawienia się po raz pierwszy okruchów skał skandy
nawskich, które drogą transportu kongeliflukcyjnego wędrowały ku osiom 
dolinnym. Dwie gliny morenowe przedzielone utworami glacifluwialnymi 
świadczą o tym, że lądolód dwukrotnie, w dwóch stadiałach wkraczał 
w obszar centralny, a w okresie interstadialnym  znajdował się w bliskiej 
odległości. Rezultaty morfologiczne glacjalnego zasypania należy ocenić 
jako potężne, gdyż sięgało ono powszechnie poziomu 320 m n.p.m., 
a w miejscach lokalnych spiętrzeń lądolodu docierało nawet do wysokości 
400—450 m n.p.m. W hierarchii elementów rzeźby należy im przyznać 
miejsce tuż po elementach trzeciorzędowych. Ranga zmian rzeźby uprzed
niej jest jednak mniejszego rzędu i to nie tylko z powodu silnej redukcji, 
która była wynikiem późniejszych procesów.

Zapewne już w schyłkowej części glacjału, a więc w kataglacjale, oraz 
w pierwszej części interglacjału wielkiego rozwinęła się niezwykle ener
gicznie erozja wgłębna rzek. O wielkości wcięcia dolin świadczy fakt, że 
ich dna leżą zawsze głębiej niż dna współczesne. W zależności od wiel
kości dolin, ich spadku oraz odcinka różnica wysokości położenia den 
waha się od kilku do około 40 metrów [1, 43]. Rezultaty tej erozji nie zo
stały już nigdy więcej osiągnięte. Nowo powstała sieć dolinna dostosowała 
się tylko w części do sieci dolin górnoplioceńskich, gdyż rzeki często nie 
trafiały w uprzednio wycięte łożyska i po przecięciu pokrywy glacjalnej 
żłobiły swe koryta w litej skale. W miejscach nałożenia się nowego syste
mu dolinnego na stary zostały rozcięte i całkowicie wyprzątnięte osady 
starsze, a erozja sięgnęła litego podłoża. Szczególnie interesujące są zmia
ny sieci dolinnej w obrębie północnego przedpola Gór Świętokrzyskich, 
w obszarze dorzecza Iłżański, gdzie stwierdzono przerwanie kontaktu 
Iłżanki z jej dopływami świętokrzyskimi. Przechwyciła je pogłębiona 
i przesunięta ku północy Kamienna [1]. Do tego okresu należy także od
nieść odpreparowanie przełomowego odcinka Lubrzanki.
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W późniejszych fazach interglacjału zaznaczyła się już akumulacja. 
W dolinach osadziły się kolejno serie: piaszczyste, mułkowate, piasz
czyste, i mułkowato-ilaste, a w stropie — piaszczysto-żwirowe. Z w yjąt
kiem stropowych piasków i żwirów wszystkie pozostałe reprezentują 
akumulację wód spokojnie płynących. Można sądzić, że rzeki osiągnęły 
wówczas umiarkowany wyrównany spadek, zbliżony do profilu równo
wagi. Zakłócenie tego porządku, które wynika z rodzaju osadów stropo
wych, zostało uwarunkowane poważnymi zmianami klimatycznymi, któ
re w końcu doprowadziły do ponownego zlodowacenia obszaru położone
go na północ od doliny Kamiennej oraz ustalenia się warunków perygla- 
cjalnych na pozostałym terenie.

Morfogeneza okresu zimnego, zwanego zlodowaceniem środkowopol- 
skim, jest z tego powodu zróżnicowana na glacjalną i peryglacjalną.

Transgresję lądolodu środkowopolskiego reprezentują kolejno glaci- 
fluwialne piaski i żwiry, gliny morenowe, mułki i iły zastoiskowe. W stre
fie marginalnej decydujące znaczenie przypada morenie czołowej, a na 
jej przedpolu — sandrowym piaskom. Dla historii rozwoju rzeźby Gór 
Świętokrzyskich niezmiernie ważny jest problem zasięgu lądolodu środ
kowopolskiego. Jak już wyżej wskazano, nie jest on jednoznacznie roz
wiązany. Wyniki ostatnich badań [1] zapowiadają definitywne wyjaśnie
nie wieloletniego sporu. Wskazują one, że lądolód środkowopolski za
trzymał się i nigdy nie przekroczył wzgórz usytuowanych wzdłuż linii 
Skarżysko-Grzybowa Góra-Bugaj-Lipie-Dębowa Góra-Seredzice-Piłatka- 
Ciecierówka. Linię Kamiennej przekroczył tylko w jej dolnym odcinku 
i doliną Wisły, wielkim lobem sięgnął do okolic Zawichostu [1]. Wzgórza 
te są utworami akumulowanymi w czasie maksymalnego zasięgu lądolodu 
przed jego czołem. Stanowią one linię graniczną wyraźnie zarysowaną 
nie tylko geomorfologicznie, lecz także i geologicznie. Po stronie dystal- 
nej, a więc na przedpolu moren czołowych zachowały się dwa poziomy 
glin morenowych, natomiast po stronie proksymalnej ilość ich dochodzi 
do czterech. Poważne są także różnice w zwartości i miąższości pokrywy 
glacjalnej. Na zewnątrz moren czołowych jest ona nieciągła, reliktowa, 
natomiast po stronie wewnętrznej jest zwarta, o stopniowo rosnącej ku 
północy miąższości. W obszarze moreny dennej możliwa jest jeszcze, 
chociaż bardzo utrudniona, klasyfikacja genetyczna takich form, jak np. 
ozy, wklęsłe formy wytopisk po m artwym lodzie itp. Charakteryzowany 
ciąg wzgórz jest ostatnim, najdalej ku południowi wysuniętym zespołem, 
który z uwagi na swą formę może być uważany za morenę czołową. To 
samo zresztą dotyczy utworów sandrowych osadzonych na bezpośrednim 
przedpolu moreny czołowej. Żadnej z tych form akumulacji glacjalnej — 
bezpośredniej i pośredniej — nie można znaleźć nigdzie na obszarze po
łożonym bardziej na południe. W bezpośrednim związku z długotrwałym
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postojem lądolodu na linii moren czołowych pozostaje najlepiej wykształ
cony i zachowany stopień terasowy Kamiennej, która pełniła w owym 
czasie funkcję doliny obwodowej, odprowadzającej ku wschodowi wody 
fluwioglacjalne [48].

Obszar objęty zlodowaceniem środkowopolskim jest w obrębie Gór 
Świętokrzyskich jedynym terenem o zachowanej rzeźbie glacjalnej. Na 
pozostałym obszarze działały w tym czasie procesy właściwe dla morfo
genezy peryglacjalnej. W warunkach surowego klimatu odbywało się in
tensywne wietrzenie skał oraz kongeliflukcyjny transport zwietrzelin ku 
wszelkim obniżeniom i dolinom. Gruzowo-gliniaste pokrywy spływały 
każdego lata po trwale zmarzniętym podłożu i osadzały się w dolnych 
partiach stoku w postaci zwartej pokrywy, złożonej z jęzorów gliniasto- 
-gruzowych. Wiosenne tajania śniegu i górnego horyzontu wiecznej zma
rzliny sprzyjały tym procesom, a równocześnie warunkowały rozwój 
bardzo energicznego spłukiwania, które niszczyło górne części stoków, 
a nadbudowywało partie niżej położone i słabiej nachylone. Denudowa- 
ny m ateriał gromadził się w nadmiernych ilościach we wszelkich obni
żeniach oraz w dolinach rzecznych. Rzeki dysponujące dużą ilością wody 
tylko w sezonach wiosennego tajania nie były w stanie odprowadzić ca
łości m ateriału stokowego i zmuszone do jego akumulacji ulegały stop
niowo zasypywaniu, które osiągnęło bardzo poważne rozmiary. Uprzednio 
wycięte głębokie doliny zostały wypełnione do poziomu, który obecnie, 
w postaci dobrze zachowanego stopnia terasowego wznosi się od kilkuna
stu do przeszło 30 m nad współczesnymi dnami dolinnymi. Szczególnie 
duże rozmiary osiągnął ten proces w strefie północnego obrzeżenia Gór 
Świętokrzyskich, na bezpośrednim przedpolu czoła lodowca, gdzie aku
mulacja była wzmożona wskutek podparcia wód.

W wyniku energicznej denudacji obniżały się grzbiety górskie, a jed
nocześnie w rezultacie akumulacji podwyższały się ich podnóża oraz dna 
wszelkich form wklęsłych. Morfogeneza peryglacjalna prowadziła nie
uchronnie do poważnego zmniejszenia się deniwelacji. Jej osady odpo
wiednie zachowały się po dziś dzień w dolnych partiach stoków, w spą
gu młodszych pokryw oraz w dolinach rzecznych w postaci najlepiej 
rozwiniętego, wysokiego poziomu terasowego. W niektórych odsłonię
ciach można stwierdzić, że seria terasowa jest dwudzielna. Górna zawiera 
sporą domieszkę m ateriału mułkowatego i iłowego, dolna zaś jest wy
raźnie bardziej gruboziarnista i lepiej przemyta. Obie serie są oddzielone 
powierzchnią niezgodności podkreślonej niekiedy przez ślady wietrzenia 
chemicznego. Obie powstały w wyniku tych samych procesów i sądzić 
można, że reprezentują dwa najstarsze i najważniejsze stadiały tego sa
mego okresu zimnego. Dzielący je interstadiał zaznaczył się w osadach 
przede wszystkim w postaci powierzchni niezgodności. Na podstawie róż-

10 R oczniki G leboznaw cze t. XV
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nic składu granulometrycznego można sądzić, że obie serie osadziły się 
w nieco odmiennych środowiskach. Dolny kompleks reprezentuje nie
wątpliwie zespół stożków napływowych, które osadziły się w czynnym 
łożysku rzeki. Zespół górny wykazuje bardzo słaby stopień przemycia 
i niewiele różni się od gliniasto-gruzowych pokryw, akumulowanych na 
powierzchni wysoczyzny. Można więc sądzić, że seria młodsza osadziła 
się na starszej dopiero wówczas, kiedy powierzchnia starszego kompleksu 
nie była już osiągana przez wody i stanowiła stopień terasowy. Faza 
erozji wgłębnej przypadła więc na interstadial. Jak dotąd, nie są znane 
z obszaru świętokrzyskiego ślady interstadiału młodszego, znanego ty l
ko z obszaru Polski niżowej [46]. Być może zostały one całkowicie znisz
czone w młodszym plejstocenie lub też na omawianym obszarze zazna
czyły się bardzo niewyraźnie z uwagi na to, że interstadiał ten przypada 
na okres regresji zlodowacenia i z tego względu mógł być krótkotrwały 
i klimatycznie słabo zaakcentowany.

Wśród wysoczyznowych gruzowo-gliniastych pokryw zwracają uwagę 
przede wszystkim odmiany bogate w bloki skalne, gdyż wskazują one na 
rozwój gołoborzy. Reliktowe płaty takich pokryw pozbawione materiału 
drobnoziarnistego zachowały się w najniższych poziomach gołoborzy 
łysogórskich. Od młodszych osadów tego samego typu różnią się głównie 
tym, że bloki wykazują większy lub mniejszy stopień zaokrąglenia, które 
powstało w wyniku wietrzenia chemicznego w horyzoncie glebowym [21].

W interglacjale ostatnim zaznaczyła się, podobnie jak i w wielkim, 
bardzo energiczna działalność erozyjna rzek. Przypuszczalnie rozpoczęła 
się ona jeszcze w schyłkowej części zlodowacenia i trwała co najmniej do 
połowy interglacjału. W jej rezultacie zostały rozcięte i w dużej części 
w yprzątnięte osady dolinne. Nastąpiła likwidacja skutków morfogenezy 
peryglacjalnej, zaznaczona przede wszystkim wzrostem deniwelacji. Re
zultaty erozji wgłębnej ocenia się jednak jako znacznie słabsze od tych, 
które powstały w interglacjale wielkim. Przewyższają one jednak rezul
ta ty  erozji holoceńskiej [1, 43]. W przeciwieństwie też do poprzedniego 
interglacjału brak jest odpowiednio dobrze datowanych osadów i prze
waża opinia, że interglacjał eemski zaznaczył się przede wszystkim w for
mie powierzchni niezgodności [13, 21, 43]. W obszarze akumulacji gla
cjalnej widoczne są ślady ówczesnego dość poważnego przemodelowania 
form zarówno wypukłych, jak i wklęsłych. W jeziorach powstałych wsku
tek wytopienia się brył martwego lodu poczęły się gromadzić osady mi
neralne i organiczne w postaci kolejno akumulowanych piasków, muł
ków, gytii, kredy jeziernej i torfów [1]. Niestety, nie zostały one bliżej 
zbadane i nie wiadomo, czy reprezentują interglacjał w całości, czy też 
tylko w części. Pogrzebana w czasie zlodowacenia środkowopolskiego sieć 
dolinna stopniowo odpreparowywała się. Nowa sieć tylko w części na-
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łożyła się na starą. Powstało wiele nowych dolin wciętych w utwory gla- 
cjalne, często tuż obok dawnych pogrzebanych dolin.

Pozostał do rozważenia problem ewentualnego zachowania się śla
dów wietrzenia chemicznego, które w warunkach klimatycznych in ter
glacjału eemskiego musiało być bardzo intensywne. Szczególnie dotyczy 
to horyzontów glebowych. Niestety, jak dotąd niewiele wiadomo jest na 
ten tem at i dlatego przeważa opinia, że nie zachowały się gleby in ter
glacjalne. Zagadnienie to łączy się bardzo ściśle z ogólnym stanem wie
dzy o najmłodszym plejstocenie. W ciągu ostatnich kilku lat zaznaczył 
się w tym zakresie bardzo poważny postęp, który zmusza do rewidowa
nia starszych poglądów. Szczególnie duże są zmiany poglądów w odnie
sieniu do stratygrafii osadów ostatniego okresu zimnego, a wśród nich 
także i lessów, wśród których najlepiej rozwinęły się i zachowały ko
palne horyzonty glebowe. Ich pozycję stratygraficzną ustalano dotych
czas głównie na podstawie analogii z glebami kopalnymi stanowisk uzna
nych powszechnie za standartowe, szczególnie zaś stanowiska w Göttweig 
w Dolnej Austrii. W ystępujący tam kompleks trzech gleb położonych 
w superpozycji składa się kolejno z horyzontu silnie zglinionego, czer- 
wonobrązowego a następnie lessu, dolnego poziomu czarnoziemowego, 
lessu i górnego poziomu czarnoziemowego. Do niedawna cały ten kom
pleks łączono w jedną całość i uważano za odbicie wahań klimatycznych 
w obrębie jednego interstadiału, który swą nazwę otrzymał od stanowi
ska w Göttweig. Okazało się jednak obecnie, że w początkowej fazie 
ostatniego okresu zimnego zaznaczyły się wyraźnie dwa okresy intersta- 
dialne: Amersfoort i Brörup, z których pierwszy był chłodniejszy i krót
szy. Profil w Göttweig nie odpowiadał nowym danym ani w zakresie ilości 
gleb, ani ich genetycznego charakteru. Szczególnie wątpliwa okazała się 
pozycja stratygraficzna najniższego horyzontu glebowego, najsilniej che
micznie zmienionego. Nowe badania wskazywały na niemożliwość po
wstania tego typu gleby w warunkach interstadialnych. W związku z tym 
uznano go za interglacjalny i odniesiono do interglacjału eemskiego. Kon
sekwentnie z tym zaliczono dolny horyzont czarnoziemowy do in ter
stadiału Amersfoort, a górny do Brörup [12].

V/ obszarze Gór Świętokrzyskich w spągowych partiach lessu zazna
cza się dość powszechnie kompleks dwu gleb, z których starsza reprezen
tuje podobny typ jak dolna gleba w Göttweig, a górna jest czarnoziemem. 
Kompleks ten jest dotąd nazywany oryniackim i uważany za odpowiednik 
interstadiału Göttweig. Autorowi wydaje się, że są podstawy do zmiany 
tego poglądu. Wynika to przede wszystkim z badań paleobotanicznych, 
które wykazały, że na obszarze Polski zachowały się liczne stanowiska 
flory interstadialnej z wczesnego Würmu. Obecnie nie ma już większych 
wątpliwości co do tego, że reprezentują one interstadiał Brörup [53, 54,

10*
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55]. Proponuje się, by zachować dla niego popularnie w Polsce stosowaną 
nazwę interstadiału oryniackiego. Zmodernizowana treść dawnego poję
cia wymaga jednak dokonania odpowiednich zmian w interpretacji pro
filów kopalnych gleb, którym dotąd przypisywano wiek oryniacki. Wy
daje się więc, że zgodnie z panującymi obecnie poglądami na tem at pro
filu w Göttweig należałoby uznać:

— glebę czerwonobrązową za interglacjalną, a
— nadległy horyzont czarnoziemowy za interstadialny, synchronicz

ny z Brörupem, gdyż ślady starszego interstadiału nie są dotąd w Polsce 
znane.

Sugestie autora w tej sprawie oczywiście nie rozwiązują problemu 
i pozostaje on nadal otwarty. Zagadnienie to jest niezmiernie ważne dla 
zrozumienia ewolucji rzeźby, gdyż w przypadku potwierdzenia się hipo
tezy interglacjalnego wieku dolnego horyzontu glebowego znany byłby 
bardzo powszechny w obszarze świętokrzyskim i niezmiernie wyraźny po
ziom interglacjalnej powierzchni, który pozwoliłby w sposób bezsporny 
oddzielić osady powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego i bał
tyckiego. Ułatwiona byłaby również ocena zmian w rzeźbie, które doko
nały się w toku morfogenezy peryglacjalnej ostatniego okresu zimnego.

W ciągu całej początkowej fazy narastania i wzmagania się surowych 
termicznie warunków ostatniego okresu zimnego przeważały wpływy 
oceaniczne. Sprzyjały one przy obecności wiecznej zmarzliny mrozowej 
dezintegracji skał i bardzo intensywnej denudacji, głównie w postaci 
kongeliflukcji i spłukiwania. Wnosić o tym można przede wszystkim 
z powszechnej obecności na stokach wszystkich pasm górskich pokryw 
gliniasto-blokowych i gliniasto-gruzowych. Pierwsze z nich reprezentują 
główny etap rozwoju łysogórskich gołoborzy (17, 21). Na obszarach po
łożonych niżej i bardziej płaskich panowała już w tym czasie akumulacja 
lessu. Można więc sądzić, że w Górach Świętokrzyskich istniało wówczas 
zróżnicowanie klimatyczne. W partiach wysoko położonych warunki były 
zbliżone do polarnej strefy gruzowej, w niższych zaś odpowiadały one 
strefie tundrowej. W obu prowincjach istniała już wieczna zmarzlina. 
W strefie gruzowej wskazują na to przede wszystkim pokrywy kongeli- 
flukcyjne, w tundrowej zaś struktury  mrozowe, zaburzające pierwotny 
układ sedymentacyjny osadów. Zaburzenia pozwalają sądzić o w arun
kach zbliżonych do tych, jakie panują obecnie w strefie tundry plamistej. 
W końcowej fazie warunki termiczne stawiały się coraz bardziej konty
nentalne. W samym końcu fazy wstępującej nastąpiło znaczne polepszenie 
się warunków klimatycznych, zaznaczone w profilach horyzontem zgli- 
nienia lessu, znane powszechnie jako gleba kopalna typu Paudorf. Po
wyżej interstadialnego horyzontu spoczywa gruba seria lessu osadzone
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go w środowisku maksymalnie mroźnym i kontynentalnym. Sądzić o tym 
można z obecności w spągowych partiach lessu poligonów szczelinowych, 
znanych w literaturze pod pojęciem klinów zmarzlinowych [10, 11, 13]. 
Niektóre ich odmiany są typu gruntowego; wypełniały się one od począ
tku materiałem mineralnym. W wielu miejscach rozcinają one wszystkie 
horyzonty gleb kopalnych i są wypełnione lessem lub czarnoziemem gór
nej gleby kopalnej. Nadległa seria lessu wiązana jest powszechnie z okre
sem pełni ostatniego zlodowacenia, czyli tzw. pleniglacjałem. Grzebie ona 
wszystkie starsze osady niezależnie od sytuacji topograficznej. Mimo 
jednorodności granulometrycznej zaznaczają się również i w tej serii 
różnice strukturalne w ścisłej zależności od wyróżnionych wyżej pro
wincji klimatycznych. W obszarze najwyższych wzniesień i największych 
nachyleń seria ta jest wyraźnie smugowana, a nawet warstwowana, na
tomiast w obszarach bardziej równinnych i niżej położonych jest ona 
w przeważnej części bezstrukturalna. Świadczy to w pierwszym przy
padku o przeławiceniu pyłu lessowego przez spłukiwanie, natomiast 
w drugim — o ułożeniu pierwotnym. Właściwości strukturalne lessu nie 
są jednak stałe i zmieniają się wraz ze zróżnicowaniem topografii terenu. 
Wyróżnia się trzy zasadnicze odmiany facjalne: bezstrukturalnego lessu 
wysoczyznowego, smugowanego lessu stokowego i warstwowanego lessu 
dolinnego [15]. W pełni ostatniego zlodowacenia wskutek powstania gru
bej pokrywy lessowej nastąpiło dalsze poważne zmniejszenie się deni
welacji terenu.

Morfogenezę peryglacjalną fazy wstępującej i pełni ostatniego okresu 
zimnego można ogólnie scharakteryzować jako zespół procesów niszczą
cych i budujących, które przyczyniły się do znacznych zmian w rzeźbie, 
szczególnie w zakresie intensywności rzeźby. Działo się to z jednej stro
ny przez obniżanie grzbietów górskich, a z drugiej przez podwyższanie 
powierzchni wszelkich obniżeń i den dolinnych. Autor już poprzednio [21] 
przedstawił zasady obliczeń, z których wynika, że wielkość zmian w rzeź
bie wyrażała się obniżeniem wysokości grzbietów o około 5—6 m. War
tość ta jest także reprezentatywna dla morfogenezy peryglacjalnej po
przedniego okresu zimnego, a więc ilustruje wielkość zmian, które po
wstały w rezultacie oddziaływania procesów charakterystycznych dla 
strefy klimatu mroźnego. Dalsze wyobrażenie o rzędzie wielkości tych 
zmian daje grubość pokryw peryglacjalnych, w tym także i lessowych, 
którą w obrębie obniżeń denudacyjnych można szacować średnio na około 
10—15 metrów.

W fazie schyłkowej ostatniego zlodowacenia przeważały już procesy 
erozji linijnej. Doprowadziły one w końcu plejstocenu do usunięcia z do
lin poważnej części m ateriału akumulacyjnego, rozcięcia powierzchni
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zasypania i przeobrażenia jej w dolny stopień terasowy. Erozja denna 
rozwijała się w sposób nieciągły i była przerywana przez fazy ponownej 
akumulacji. Wiązało się to przede wszystkim z okresami wzmożonego 
działania spłukiwania, które szczególnie energicznie atakowało pokrywę 
lessową. Poszczególne fazy erozji i denudacji są najlepiej zachowane 
w systemach małych dolin, szczególnie w strefie północno-wschodniego 
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Na tym  obszarze są zachowane dwie 
generacje dolin wyciętych w pokrywie lessowej i pogrzebanych przez 
warstwowany wapnisty less, przemieszany często z piaskami, a nawet ze 
żwirami. Z zachowanego poziomu gleby kopalnej, powstałej najprawdo
podobniej w interstadiale Alleröd można sądzić, że dwie pierwsze fazy 
erozji zaznaczyły się przede wszystkim w starszym dryasie. Wiąże się 
z nimi rozmycie lessu w obszarze grzbietów górskich i przeobrażenie po
kryw blokowo-gliniastych w gołoborza [21]. Najmłodsza faza erozji, 
czynna po Allerödzie, doprowadziła do powstania całkowicie już współ
czesnego systemu dolinnego.

RZEŹBA HOLOCEŃSKA

Holocen zaznaczył się w wielu małych dolinach akumulacją osadów 
węglanowych, typu trawertynów. Na podstawie malakofauny można 
wstępnie stwierdzić, że sedymentacja ta trw ała aż do postglacjalnego 
optimum klimatycznego i doprowadziła do powstania serii grubości do 
7 i więcej metrów, która pogrzebała całkowicie lub prawie całkowicie 
formy dolinne powstałe po interstadiale Alleröd [22]. Doliny te zostały 
odpreparowane stosunkowo bardzo niedawno, najprawdopodobniej w wy
niku erozji wywołanej przez masową trzebież lasów. W innych systemach 
małych dolin, szczególnie w obszarze dorzecza Kamiennej, występuje 
stopień terasowy wznoszący się 3—4 m powyżej współczesnego dna do
linnego. Jest on zbudowany w dolnej części przez warstwowany less na 
wtórnym złożu. W jego stropie rozwinięta jest gleba typu Alleröd, po
grzebana przez młodszą serię napływów lessowych, przeobrażoną w stro
pie przez procesy wietrzenia. Zaznaczają się one w postaci gleby czarno- 
ziemowej oraz gliniastego horyzontu gleby brunatnej. Powstanie obu gleb 
wiąże się na podstawie malakofauny kolejno z fazą borealną i atlantycką 
[15]. Górna gleba jest pokryta płaszczem osadów stokowych, akumulo- 
wanych już w czasach historycznych w wyniku ożywienia procesów de
nudacji i erozji, które przyczynowo wiążą się z trzebieżą lasów w związku 
z rozwojem starożytnego i średniowiecznego hutnictwa [15, 18]. Osady 
te są akumulacyjnymi odpowiednikami formowania się głównej sieci wą
wozów i parowów.
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ROLA ELEMENTÓW TRZECIORZĘDOWYCH I CZWARTORZĘDOWYCH 
W OBECNYM OBRAZIE RZEŹBY

Obecny obraz rzeźby Gór Świętokrzyskich powstał w wyniku długo
trwałego rozwoju morfogenetycznego.‘Zespoliły się w nim w jedną ca
łość elementy powstałe w różnych czasach i w toku bardzo różnorodnych 
procesów rzeźbotwórczych. Na plan pierwszy wysuwają się niewątpliwie 
elementy największe, z których złożone są zasadnicze zręby całości. Na
leżą do nich przede wszystkim powierzchnia zrównania paleogeńskiego 
oraz wypukłe i wklęsłe formy rzeźby strukturalnej. Zdumiewająca jest 
ich trwałość i odporność na tak niszczące procesy, jak przede wszystkim 
peryglacjalne. Tylko dzięki tym walorom mogły one przetrwać aż do 
czasów współczesnych i nadal dominować w rzeźbie.

Na drugim miejscu należałoby postawić elementy wykształcone przez 
morfogenezę peryglacjalną obydwu ostatnich okresów zimnych. Tylko 
zespół procesów peryglacjalnych był w stanie zmodyfikować rzeźbę star
szą, szczególnie strukturalną. Znacznie słabsze były ich rezultaty w od
niesieniu do zrównań paleogeńskich.

Elementy morfogenezy glacjalnej zachowały się tylko w obszarze 
zlodowacenia środkowopolskiego, ale też jedynie w stanie szczątkowym. 
Najważniejsze osiągnięcia tej morfogenezy to wyeliminowanie z obecne
go obrazu rzeźby wielu elementów młodotrzeciorzędowych, a w szczegól
ności zrównania dolnoplioceńskiego. W obszarach centralnych morfolo
giczne ślady tego okresu rzeźbotwórczego są znacznie mniejsze z uwagi 
na późniejsze zniszczenie przez procesy interglacjalne i peryglacjalne.

Nieco większa jest rola form interglacjalnych, a wśród nich przede 
wszystkim dolin. Bardzo duże efekty kolejnych morfogenez tego typu 
zostały jednak w poważnej mierze zniszczone i tylko niektóre z nich znaj
dują swe odbicie w obecnym krajobrazie. Ten sam typ rzeźby reprezen
tu ją formy holoceńskie. Są one w pełni zachowane, ale należą do elemen
tów najniższego rzędu. Dominują formy stare, obce współczesnym wa
runkom klimatycznym. One decydują o specyficznym stylu rzeźby właś
ciwym nie tylko dla Gór Świętokrzyskich, lecz dla całego pasa średnio
górzy Europy środkowej.
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T. KJIHTKA

ГЕОМОРФОЛОГИЯ СВЕНТОКШИСКИХ ГОР 

Географический Институт Университета г. Лодзь

Р е з юме
Рельеф Свентокшиских гор представляет собой как бы большую мозаику, 

состоящую из элементов генетически и хронологически неоднородных. Некоторые 
из них определяют характер рельефа, другие играют второстепенную роль, тре
тьи для всего рельефа являются нейтральными. К главным принадлежат прежде 
Бсего формы характерные для всех древних горных массивов, а особенно для 
единиц входящих в состав центральноевропейской зоны древних гор и плоско
горий. Все части этой зоны близки друг другу в геологическом отношении. 
В большинстве случаев они являются результатом варисцийского орогенеза 
и образуют восточное ответвление крупной цепи, тянущейся огромной дугой от 
центрального Массива на западе до Фенносарматии на востоке. В состав этой 
цепи входят в некоторых местах также более древние единицы — каледониды.

Свентокшиские горы являются в значительной степени изолированным 
и самостоятельным звеном выдвинутым далеко к востоку. Их рельеф обладает 
всеми чертами, которые принято считать тапичными для всей зоны. Некоторые 
элементы этого рельефа, проблема их генезиса и хронологии являлись с данних 
пор предметом научных исследований, не только в Польше.

Общей чертой рельефа Свентокшиских гор и других варисцидов Централь
ной Европы является небольшие абсолютные и относительные высоты. Рельеф  
слабо расчленен и его характерной чертой является редкое чередование вы
пуклых и вогнутых элементов. Инвентарь форм тоже невелик — особенно 
в области типов форм, а также их разновидностей.

Самыми важными формами бесспорно господствующими в рельефе явля
ются поверхности выравнивания. Это деструктивные поверхности близкие 
к равнинам, в крайнем случае слабо волнистые, несогласно срезающие кореное 
основание назависимо от его литологического состава и структуры. Они повсе
местно выступают в средневысотных горах часто крупными, сомкнутыми пло
щадями на одном или нескольких уровнях. Эти формы не являются чуждыми 
для молодых гор альпийской системы, хотя их участки и роль в рельефе там 
гораздо меньше.

В Свентокшиских горах лучше всего развита и сохранена самая высокая 
поверхность выравнивания, расположенная в настоящее время на высоте 360—
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400 m н.у.м. в центральной части и 200—240 м н.у.м. на периферии. Высота изме
няется постепенно, без особых отклонений. Поверхность деградации несогласно 
срезает все выступающие в этом районе серии пород от нижнего кембрия до 
верхнего мела включительно, а также все структурные элементы — от каледон
ских до ларамийских включительно. В некоторых частях палеозойского ядра 
и мезозойского окаймления поверхность выравнивания настолько сомкнута 
и велика, что ее рельеф больше напоминает плоскогория, чем средневысотные 
горы. Поверхность выравнивания сильнее всего разрушена и разделена на не
большие участки в центральной и западной части массива. Это является ре
зультатом отпрепарирования в его границах крупных, продолговатых выпуклых 
и вогнутых форм, обусловленного степенью устойчивых пород.

Еще недавно, до начала пятидесятых годов текущего столетия, казалось, что 
проблемы генезиса этой поверхности выравнивания — так как и других — 
окончательно решена. Тогда не было сомнения, что она является пенепленом, 
т.е. поверхностью в стадии дряхлости, которая образовалась в конечной ф азе 
рельефообразующего цикла, как окончательной результат развивающегося про
цесса понижения всех возвышенностей территории. Однако в пятидесятых го
дах оказалось, что пенеплен — как явление природы — не существует, так как 
поверхности выравнивания действительно существующие в природе обладают 
совершенно инными чертами. Концепция пенепленизации опиралась на идеаль
ных, а не на реальных предпосылках. Ее место заняла новая концепция, опи
рающаяся на наблюдениях, по которой все поверхности выравнивания являются 
педипленами. Под понятием педиплена разумеется поверхность выравнивания 
развивающаяся только в условиях полуаридного климата, главным образом 
в результате параллельного отступания всех крутых склонов построенных твер
дыми породами. Дальнейшее моделирование образованной таким образом по
верхности срезания является результатом корразионной деятельности обломоч
ного материала благодаря его сезонному транспорту при помощи поверхностного 
стока вод в периоды обильных и концентрированных атмосферных осадков. 
Деградационный уровень принимает в таких условиях вогнутый продольный 
профиль, характерный для деятельности текучих вод. Педипленизация разви
вается вдоль долин и денудационных понижений и от переферий постепенно 
продвигается к центральной части горной территории. Эта концепция была 
быстро принята и по отношению к большинству поверхностей выравнивания 
не вызывает никаких сомнений.

Генетический характер описанной поверхности выравнивания до сих пор не 
был определен однозначно. После дезактулизации концепции пенеплена былобы 
проще всего признать ее за педиплен. Однако это было бы утверждение при
нятое „a priori”, а не вывод опирающийся на конкретных геологических фактах. 
А факты эти не всегда соответствуют концепции и их генетическая интерпре
тация в данном случае очень трудна. Это вытекает прежде всего из сохранив
шихся многочисленных следов развития процессов характерных для жаркого 
и влажного климата, который не благоприятствует образованию педиплена. Это 
конечно не значит, что периоды тропического климата не прерывались фазами 
более сухого субтропического климата, в котором процесс педипленизации мог 
развиваться. Не исключено, что педиплен не исчерпывает всех возможных ро
дов поверхностей выравнивания, так как в последнее время выдвигаются гипо
тезы указывающие на образование поверхностей выравнивания также в тро
пической зоне. Однако это вступительные обобщения, не проверенные еще 
дальнейшими полевыми исслдованиями. При таком положении вещей проблему
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генезиса самой высокой поверхности выравнивания следует в дальнейшем 
считать открытой.

Возраст этой поверхности изучен лучше чем ее генезис. Ее принято считать 
палеогеновой. Датировка основана на:

1) срезании ларамийских структур,
2) найболее древними осадками отлагающимися выше уровня декалыди- 

в его центральной части и
3) распространенности этой поверхности во всех частях массива.
На поверхности сохранились многочисленные следы интенсивного хими

ческого выветривания. На выходах верхнемеловых пород известково-кремни
стых типа опоки и гэзы это горизонты глубокого полного обезызвествления. 
В зонах известковых пород известны крупные карстовые воронки и котлы, 
а в некоторых пористых пластах явления сильной силификации. Возраст де- 
кальцизации опоки определяют следующие факты:

1) самой молодой породой, которая подвеглась этому процессу, является гэза 
датского яруса,

2) найболее древними осадками отлагающимися выше уровня декалыди- 
зации являются нижнеолигоценовые морские пески.

Итак образование поверхности срезания и ее сильное химическое преобра
жение относится к древней части палеогена — пелеоцену и зоцену. Верхняя  
граница возраста поверхности выравнивания тоже определена фазой расчле
нения его до уровня около 300 м н.у.м. Оживление донной эрозии рек, которое 
привело к образованию глубоких долин, было обусловлено довольно сильными 
восходящими движениями в олигоцене. На уровне врезания в миоцене развилась 
очередная, более низкая и молодая поверхность выравнивания. В современном 
рельефе она играет меньшую, второстепенную роль, так как она наблюдается 
только на найменее устойчивых породах в нижней части денудационных по
нижений и только в южной части массива. В последнее время в зоне северного 
окаймления найдена нижнеплиоценовая поверхность выравнивания. Однако 
она погребена под гляциальными отложениями и в современном рельефе 
не обозначается. Возможно, что поверхность эта существует на Опатовской 
возвышенности, с тем, что в ее состав входят крупные участки палеогеновой 
поверхности. В случае, если бы эта мысль нашла бы подтверждение, этому 
уровню следовало бы признать решающую роль в современном рельефе. Обе 
более молодые поверхности обладают чертами позволяющими причислить их — 
без особых сомнений — к педипленам.

К формам такого ж е порядка по величине как полеоновая поверхность — 
так как и в других средневысотных горах — принадлежат не слишком высокие 
и крутые, но длинные гряды и субсеквентные по отношению к ним понижения 
с мягкими очертаниями. Выпуклые формы поднимаются часто выше палеоге
новой поверхности выравнивания и чаще всего явно связаны с зонами пород 
найболее устойчивых по отношению к разрушительным процессам. Понижения 
всегда врезаны в палеогеновую поверхность и связаны с выходами найменее 
устойчивых пород. Эти крупные, продолговатые формы образуют в центральной 
части палеозойского массива характерной решетчатый рельеф. Он явно связаны 
с тектоническими направлениями изменяющимися с 3-В  на ЗСЗ-ВЮ В и СЗ-ЮВ. 
Регулярность рельефа тоже нарушена, хотя в значительно меньшей степени 
молодыми поперечными дислокациями. Ясность картины уменьшается или уве
личивается в зависимости от литологического состава пород коренного осно
вания.
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Генетический характер выпуклых форм не всегда одинаков. К ним при
надлежат типичные останцевые гряды — свидетели древнего рельефа, не раз
рушенного процессами выравнивания, и гряды сохранившиеся благодаря устой
чивости слагающих их пород. Первые из них не выказывают тесной связи 
с выходами особенно устойчивых пород, вторые связаны сними всегда. Преобла
дают гряды типа останцев обусловленных устойчивостью слагающих их пород. 
Они были отпрепарированы в палеогеновой поверхности выравнивания в верх
нем палеогене и в неогене. Вогнутые формы младше поверхности выравнивания. 
Их наиболее интенсивное развитие связано с фазами восходящих движений 
горного сооружения, т.е. также с третичным периодом. Их денудационное про
исхождение вытекает не только из их тесной связи с выходами найменее устой
чивых пород, но также из мягкого очертания их поперечного разреза и только 
частичного использования их долинной сетью. В краевых зонах особенно в се
веро-восточной части, в рельефе господствуют — кроме палеогоновой поверх
ности выравнивания — асимметрические формы характерные для ступенчатого 
рельефа. Формы эти связаны с моноклинальной структурой основания и его 
литологической неоднородностью. Они были отпрепарированы в самой высокой 
поверхности выравнивания в верхнем палеогене и неогене.

Все вышеуказанные элементы рельефа образовались в доплейстоценовое 
время, но до настоящего времени они господствуют над более молодыми фор
мами. Это глыбовые формы, определяющие специфичный стиль рельефа.

Изменчивости плейстоценового климата соответствовала разнородность ре
льефообразующих процессов. В холодные периоды развивался гляциальный 
или перигляциальный морфогенез, в теплые же — морфогенез соответству
ющий умеренному климату.

Воздействию гляциального морфогенеза была подвержена вся территория 
только один раз, во время краковского ледниковья, а в зоне северных подножий 
гор частично также во время среднепольского ледниковья. Рельефообразующее 
воздействие ледника выразилось несомненно так в эрозии как и в аккумуляции. 
Форм гляциальной эрозии в современном рельефе нет, так как они уничтожены  
позднейшими разрушительными процессами. Более постоянными оказались ре
зультаты аккумуляции. Гляциальные и гляцифлювиальные отложения пере
крыли предшествующую долинную сеть и в значительной степени подняли дно 
денудационных понижений. В результате этого уменьшилась амплитуда высот. 
Однако в современном рельефе трудно обнаружить первичные формы этой 
аккумуляции, т.к. даже в границах среднепольского оледенения они сильно 
измерены и сохранились только в виде останцев.

Перигляциальный морфогенез развивался во время двух холодных периодов 
предшествующих краковскому оледенеию и двух молодых, синхронных средне
польскому и балтийскому оледенениям. Рсльефообразующие процессы вели 
с одной стороны к понижению возвышенностей, а с другой к повышению дна 
денудационных понижений и долин. Размеры разрушительных процессов, гла
вным образом в виде энергичного морозного выветривания, конгелифлюкции 
и смыва можно оценить на основании мощности соответствующих отложений. 
Особенно показательна в этом отношении высота заполнения долин и мощность 
глинисто-щебенчатых покровов на дне денудационных понижений. Принимая 
во внимание высоту денудационных останцев, можно принять, что в течение 
одного цикла перигляциального морфогенеза, гряды понизились в среднем на 
5—б м. Если принять во внимание, что таких рельефообразующих циклов бы
ло 4, размер изменений окажется очень большим. На это указывает также
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высота заполнения долин. Долинные отложения, расчлененные б о  время двух 
последних холодных периодов, слагают в настоящее время террасовые ступеми, 
поднимающиеся над современным дном долин. Морфологические результаты  
двух древних перигляциальных циклов перекрыты гляциальными отложениями 
и в современном рельефе не заметны.

Во время теплых периодов развивались каждый раз процессы стремящиеся 
к ликвидации результатов перигляциального морфогенеза. Межледниковые 
этапы развития рельефа отразились на величине эрозионного врезания рек и на 
степени разрушения перигляциальных отложений в долинах. Результаты меж 
ледникового расчленения рельефа часто ликвидировала перигляциальная акку
муляция. Об этом лучше всего свидетельствуют многочисленные генерации по
гребенных долин. Потому решающую роль в современном рельефе играют 
главным образом формы, образовавшиеся в последнем межледниковье и голо
цене. Результаты голоценового и межледникового морфогенеза различны. При
чиной является хозяйственная деятельность человека в голоцене. В результате 
уничтожения лесного покрова и других изменений растительности образовались 
многочисленные денудационные формы типа оврагов и балок. В современном 
рельефе они, благодаря своим небольшим размерам играют второстепенную роль 
и не влияют на общий геоморфологический характер Свентокшиских гор.

Т. KLATKA

GEOMORPHOLOGY OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS 
(HOLY CROSS MOUNTAINS)

G eographical Institu te U niversity  of Łódź 

S u m m a r y
The Świętokrzyskie Mts. form in a certain sense a mosaic of genetically and 

chronologically inhomogeneous elements of which some are decisive for the charac
ter of the landscape, other play a secondary part, and still other have no significance 
for the whole picture. Dominating are primaryli forms characteristic for all old 
mountains, notably those belonging to the Central European belt of old mountains 
and uplands. All parts of this belt are geologically related since they originate from 
the Variscidan Orogen as the eastern branch of a large mountain range extending 
in the form of a gigantic arc from the Central Massif in the west to the Fennosarma- 
tia in the east. In some regions are present older Caledonian units too.

The Świętokrzyskie Mts., forming the farthest eastern link of this range, are to 
a great extent isolated and independent. Their relief shows all the features con
sidered generally as characteristic for the whole region. The genetic and chronologic 
problems of some of their elements have for a long time been the object of studies 
by Polish as w ell as foreign investigators.

A common feature of the relief of the Świętokrzyskie Mta. and other central 
European Variscidian massives are the moderate elevation values, absolute as w ell 
as relative. The relief intensity is therefore moderate too, the more so as the pattern 
of spatial variance of convex and concave elements is approximately similar. L i
mited is also the inventory of forms, notably in respect to their types and even 
varieties.
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To the most important — undoubtedly dominating — relief forms belong the 
degradation plains. Those are destructional surfaces which are almost plane or 
broadly undulating, shearing the substratum disconformably and independently 
of its lithologie and structural differentiation. We find them generally in upland 
areas, often in compact large-surface or fragmental, in one or several horizons. 
Though the se forms occur also in younger, Alpine-system , mountains, their share 
and role in the total relief of the latter are much smaller.

Best development and preservation shows in the Świętokrzyskie Mts. the hig
hest denudation plain, lying at present at 360—400 m a.s.l. in the central part, and 
at 200—240 m in the peripheral zone. The changes in altitude are gradual, with no 
major jumps. The degradation plain intersects discomformably all rock series in 
this area( from the lower Cambrian to the Upper Crataceous inclusive), and all 
structural elements, from the Caledonian to the Laramie inclusive. In some parts 
of the Paleozoic core and the Mezozoic rim it is still so compact and has such wide 
distribution that the landscape resembles a high plain rather than a highland. The 
planation is very markedly reduced and confined to small fragments in the central 
part of the massif and its western zone. This results from development on those 
areas of numerous large, strongly elongated, convex and concave forms, adapted 
to the degree of rock resistance.

Until lately, i.e. the fifth decade of this century, the question of the genetic 
character of this (and also other) plantation processes seemed to be difinitely elu
cidated. There seemed hardly any doubt that it is a peneplain, i.e. an old surface 
which had formed in the final phase of the relief-form ing process in ultimate 
result of continuous degradation of all terrain elevations. In the fiftieth however 
it was found that the peneplain does not exist as a natural phenomenon, but that 
planation process occurring actually in nature shows entirely different features. 
The concept of peneplanation had thus been based on purely theoretical premises, 
not corresponding to reality.

The former theory was replaced by a new conception based on observation 
material, according to which all planed surfaces are pediplains. The essence of this 
conception is a planed surface developing only in semi-arid climate, chiefly in 
result of simultaneous recession of all steep rock walls. Further modelling of the 
bevelled surface formed in this manner is due to corrasion by rock debris, trans
ported seasonally by surface runoff at periods of violent and concentrated atmos
pheric precipitation. The degradation level obtains in this manner the concave 
profile which is characteristic for the action of running waters. Pediplanation de
velops along valleys and denudation surfaces, progressing gradually from the peri
phery to the center of the mountain area. This new conception has found ready 
acceptance and does not seem to evoke major doubts.

The genetic character of the described planation horizon has not yet been deter
mined unambiguously. Having given up the former concept of a peneplain, it would 
seem most simple to classify it as a pediplain. This however would be an aprio- 
ristic premise and not a conclusion based on concrete geologic facts. But the latter 
are not always in conformance with that conception, so that genetic interpreation 
can in a given case very difficult. This results first of all from the numerous pre
served traces of the action of processess characteristic for warm and moist climate, 
which however does not favour pediplain formation. Obviously this does not 
necessarily indicate that the tropical climate may not have been interrupted by 
dryer, subtropical, phases during which the pediplanation process might have made 
progress. We may also not disregard the possibility that pediplanation does not
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comprise all possible types of planation, the more so as certain hypotheses ad
vanced recently indicate formation of planed surfaces also in tropical zones. Those 
initial generalizations are however not yet sufficiently verified by field observations, 
so that for the time being we have still to consider the genesis of the highest pla
ned surface as an open problem.

The geologic age of the described denudation plain is better know. It is general
ly considered as Paleogenic. The dating is based on:

1) the beveling of the Laramie structures,
2) the ablation of calcareous sediments at the rim parts of the massif, and of 

the older ones in its center,
3) the wide spatial reach in all parts of the massif. Many traces of very in 

tensive chemical weathering are extant on that surface. Thus w e find in the 
outcrop zones of the Upper Cretaceous rocks of marls and gaize type deep, com
pletely decalcified horizons, in the lim estone zones large karnst funnels and cald
rons, and in some porous banks strong silicification phenomena. The age of the 
marls décalcification results from the following facts:

1) the youngest rock affected by this process is gaize of the Danian stage,
2) the oldest sediments accumulated on the decalcified horizon are maritime 

sands from the Lower Oligacene.
The formation of the bevelled surface and its strong chemical decomposition 

originates thus from the older Paleogene era, the Paleocene and the Eocene. The 
upper age lim it of planation is defined by the phase of its down-cutting to a level 
of approximately 300 m a.s.l. The intensification of river bottom erosion, forming 
the deeply incised valleys, was conditioned by fairly strong Oligocene upheaval 
movements. In this horizon developed in the Miocene subsequential lower and 
younger surface of planation. In the contemporary relief picture they are however 
of minor, even secondary, significance since they are apparent only in the zone 
of rocks with lowest resistance, in the lower denudation parts of the planed surfaces, 
and that only in the south area of the massif. In the northern peripheric zone was 
recently observed the presence of a Lower Pliocene planed surface, which however 
is completely buried under glacial sediments and can not be distinguished in the 
present relief. Such a surface may possibly be found also in the region of the 
Opatów Upland, though the bevelled surface comprises there also large fragments 
of Pleogene planation. Should this suggestion become confirmed, major significance 
will evidently have to be attributed to that horizon in the contemporary relief 
picture. Both younger horizons show features permitting to attribute them, without 
serious missgivings, to the pediplains.

To the landforms of similar order of magnitude as that of the Paleogene pla
nation (as in all other mountain massifs of medium elevation) the moderately high 
and steep, but elongated, crest-lines and the subsequential mildly formed depres
sions. The convex forms rise frequently above the Paleogene plain and are in most 
cases distinctly adapted to the zones of rocks with greatest resistance to destruc
tive processes. The planed surfaces are always cut, in the Paleogene degradation 
surface and are connected with the outcrops of the least resistive rocks. Those 
large, considerably elongated, forms show in the center of the Paleozoic massif 
a very characteristic trellis pattern which is distinctly adapted to the tectonic 
directions, changing from W-E through WNW-ESE to NW-SE. The regularity of 
this pattern is disturbed too (though in a minor scale) by younger transverse dis
locations. The distinctiveness of the picture varies also in relation to the lithologie 
composition of the substratum.
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The genetic character of the convex forms is not always uniform. There are 
typical residual monadnocks of the former relief undestroyed by degradation pro
cesses, as w ell as typical monadnock of resistance. The former do not show close 
connection wifh the outcrops of rocks of great resistance, while the latter are 
always connected with them. Monadnocks of resistance formed in the Paleogene 
planation surface predominate, as w ell as those from the younger part of the 
Paleogene and the Neogene. The concave forms are younger than the planed surface. 
They developed most intensively in the phases of upheaval of the rock massif, con
sequently also in the Tertiary. Their denudation genesis is shown not only by their 
close connection with the outcrops of the least resistant rocks but also by their 
mild transverse outline and only partial utilization of the valley network. In the 
peripheral zones, notably in the northeast part, dominate — besides the Paleogene 
denudation surfaces — asymmetric forms, characteristic for cuesto-escarpments. 
These are forms adapted to the monoclinal structure of the substratum and to the 
lithologie variations. They were formed in the surface of the highest planation  
horizon of the younger Paleogene and the Neogene.

All the abovementioned relief elements were formed prior to the Pleistocene, 
but their dominance over the younger forms has remained unaffected unto our 
times. They are forms of similar order, determining the specific style of the relief.

Tu the variations in the Pleistocene climate corresponded differentiations in 
the relief-form ing processes. In cold periods developed glacial or periglacial mor
phogenesis, in warm periods that morphogenesis which is characteristic for mode
rate climate.

The action of glacial morphogenesis covered the whole area only once, namely 
In the Cracovian (Mindel) glaciation stage and partly (in the zons of the northern 
foreland) also in the Middle Polish (Riss) glaciation stage. The relief-form ing action 
of the landice was undoubtedly erosive as w ell accumulative. The glacial erosion 
forms are however not represented in the present relief because they were comple
tely removed by later destructive processes. More permanent character show the 
effects of accumulation. The glacial and glacifluvial deposits have completely buried 
the former network of valleys and have largely contributed to the uplift of the 
floor of the denudation plains, in result of which delevelm ent became greatly 
reduced. It is however difficult to detect in the present relief the primary accumu
lation forms, since even in the regions of the Middle Polish (Riss) glaciation they 
are strongly transformed and are extant only in relics.

Periglacial morphogenesis was active in two cold periods preceding the Cracow 
glaciation, and in two of the youngest periods synchronous with the Middle Polish 
and the Baltic (Würm) glaciation. The relief-form ing process acted in two direc- 
tions-depression of the ridges and uplift of the floors of denudation plains and 
valleys. The extent of the destructive activity, mainly in the form of frost-w eat
hering, congelifluction and ablation can be estimated from the depth of the respec
tive deposits. An especially characteristic measure is here the depth of the accu
mulation layer filling valleys and that of the loamy rock debris covering the bottom  
of denudation plains. According to estimates based on the height of small tors, 
elevation of the ridges decreased on an average by 5—6 m during one cycle of 
periglacial morphogenesis. Assuming that there were tour such relief-form ing  
cycles, the magnitude of the changes effected by them must be considered as very 
considerable. Similar values were obtained also by measuring accumulation dephts 
in valleys. The dissevered deposits from the last two cold periods rise today as 
terrace steps above the contemporary valley floors. The morphologic results of the

11 R oczniki G leboznaw cze t. XV
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two oldest periglacial cycles were buried under glacial deposits and do not appear 
in the present relief.

In each of the warm periods acted processes tending to destroy the results of 
periglacial morphogenesis. The interglacial stages of relief development are cha
racterized by the depth of erosional downward cutting of stream valleys, and the 
degree of removal of periglacial deposits from the stream valleys. The increase of 
planation in the interglacial period was however counterbalaced (sometimes in full) 
by periglacial accumulation, as is clearly proved by numerous generations of buried 
valleys. Decisive for the present relief are therefore primarily the forms generated 
in the last interglacial cycle and in the Holocene. The effects of Holocene morpho
genesis differ somewhat from those of the interglacial period owing to the economic 
activities of Man. Deforestation and other changes in the plant cover have caused 
many forms of denudation, such as ravines and gorges. Those small forms play 
however a minor role in the contemporary relief and therefore do not significantly  
influence the general géomorphologie character of the Świętokrzyskie Mts.


