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1. WSTĘP 

Do początków XIX wieku eratyki nie przyciągały uwagi badaczy. Do wyjątków należało 
zainteresowanie skamieniałościami lub minerałami obecnymi w skałach narzutowych. 
Niektóre typy skał narzutowych wykorzystywano jako surowiec do wyrobu narzędzi 
(np. kamienie żarnowe), ale w tym przypadku pochodzenie skały było zupełnie bez 
znaczenia, liczyły się wyłącznie właściwości techniczne, które predysponowały ją do 
zastosowania w tej roli, bądź nie. Od najdawniejszych czasów skały narzutowe 
wykorzystywane były jako pociski do broni miotającej, a w średniowieczu – po 
odpowiedniej obróbce – jako kule armatnie. Szerokie zastosowanie skały narzutowe 
znalazły w budownictwie (zwłaszcza romańskim) i drogownictwie. Sprzyjało temu ich 
powszechne występowanie na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego. Pozyskiwano je 
na olbrzymią skalę w postaci tzw. kamieni polnych jako produkt uboczny podczas prac 
rolniczych. Niekiedy wyjątkowo okazałe lub z innego powodu nietypowe eratyki 
otaczano kultem. 

Początki wykorzystania eratyków dla celów badawczych związane są z występo-
waniem w nich licznych skamieniałości. Przyczyniła się do tego powszechna dostępność 
nordyckich skał osadowych na nizinach środkowej Europy, gdzie odsłonięcia paleo-
zoicznych skał osadowych należą do rzadkości. Ten nurt badawczy uprawiany jest do 
dziś i nadal przynosi znakomite efekty poznawcze – przy znacznym udziale niemieckich 
i holenderskich amatorów. 

Znaczne rozszerzenie zakresu badań stało się możliwe, odkąd skały rozrzucone na 
Niżu Środkowoeuropejskim prawidłowo zinterpretowano jako eratyki pozostawione 
przez lądolody. Początkowo zastosowano je do wyznaczania zasięgu lądolodów. Po 
dowiązaniu konkretnych typów skał narzutowych do ich wychodni w obszarze alimen-
tacji lądolodu możliwe było również wyznaczenie orientacyjnych kierunków ruchu lodu. 
Ten kierunek badań funkcjonuje do dzisiaj – zwłaszcza w odniesieniu do obszarów 
pozaeuropejskich i do zlodowaceń starszych niż plejstoceńskie. Zróżnicowanie zespołów 
skał narzutowych obecnych w różnowiekowych osadach glacjalnych, wynikające ze 
zmienności czasowej obszarów akumulacji lądolodów, pozwoliło wykorzystać je do 
korelacji stratygraficznej. Współczesne badania w tej dziedzinie uwzględniają ostatnie 
osiągnięcia w analizie termodynamiki lądolodu, wśród których na szczególne pod-
kreślenie zasługuje strumieniowy model funkcjonowania lądolodów. 

W przypadku współczesnych lądolodów analiza eratyków umożliwia rozpoznanie 
budowy geologicznej obszaru pokrytego lodem, np. w Antarktyce. Dawniej było to 
także cenne narzędzie służące analizie budowy geologicznej dna morskiego. Postęp 
technologiczny w badaniach geofizycznych oraz rozwój podmorskich wierceń 
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geologicznych (w tym poziomych) doprowadziły do zaniechania badań eratyków 
mających służyć rozpoznaniu dna mórz. 

Głazy narzutowe stanowią ważne źródło informacji paleogeograficznych. W oparciu 
o badania tzw. izotopów kosmogenicznych (na ogół 36Cl, 10Be, 26Al) możliwe jest 
określenie czasu ekspozycji powierzchni skalnej na oddziaływanie promieniowania 
kosmicznego. W ten sposób można ustalić, jak długo dana skała była odsłonięta na 
powierzchni. 

Eratyki są również wykorzystywane w poszukiwaniach złóż. Regułą jest, że strefa 
rozproszenia ziaren poszukiwanego surowca jest w osadach glacjalnych wielokrotnie 
większa od powierzchni jego rzeczywistej podczwartorzędowej wychodni. Znacznie 
większe jest zatem prawdopodobieństwo natknięcia się podczas marszrut prospek-
cyjnych na te rozproszone ziarna, aniżeli na samą wychodnię – tym bardziej, jeśli 
przykryta jest młodszymi osadami lub nadal pozostaje pod lądolodem. 

Powyższe przykłady dowodzą znaczenia eratyków zarówno w badaniach podsta-
wowych, jak i stosowanych. 

* * * 

Niniejsza monografia powstała w Pracowni Geologii Instytutu Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego. Badania terenowe, prowadzone w latach 2001–2013, 
sfinansowane zostały ze środków na badania własne Pracowni Geologii Uniwersytetu 
Łódzkiego (560/844) oraz zespołowych projektów badawczych, finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007–2013: N N306 766940 (kier. 
Piotr Paweł Woźniak – UG), N N306 284033 (kier. Joanna Petera-Zganiacz – UŁ), N N306 
198739 (kier. Sławomir Terpiłowski – UMCS) i N N306 721140 (kier. Lucyna Wachecka- 
-Kotkowska – UŁ). 

Wyrazy wdzięczności kieruję do kierowników i współwykonawców grantów za 
wsparcie w badaniach terenowych oraz liczne, owocne dyskusje, które pozwoliły rzucić 
nowe światło na cały szereg zagadnień. Bardzo cenna okazała się również wymiana 
doświadczeń na spotkaniach terenowych Grupy Perybałtyckiej INQUA oraz cyklicznych 
konferencjach „Stratygrafia Plejstocenu Polski”. Pragnę serdecznie podziękować Albi-
nowi Czubli za pomoc w przeprowadzeniu analizy statystycznej. Słowa głębokiej 
wdzięczności należą się recenzentowi Janowi Dzierżkowi, którego wartościowe rady 
i sugestie wywarły istotny wpływ na ostateczny kształt monografii. O jej poprawność 
edytorską zadbał Paweł Czubla, któremu składam serdeczne podziękowanie. Prezento-
wane opracowanie nie mogłoby powstać, gdyby nie atmosfera życzliwości panująca 
w Pracowni Geologii UŁ, kierowanej przez Macieja Ziułkiewicza. 

Nie do przecenienia jest również wsparcie udzielane mi przez najbliższą rodzinę: 
Kasię, Olafa i Mateusza. Przez wiele lat godzili się z tym, że dużą część pracy przeno-
siłem do domu, kosztem czasu, który powinienem był przeznaczyć przede wszystkim dla 
nich. Tej straty nigdy nie będę w stanie im wynagrodzić. 



2. CELE BADAŃ 

Ustalenie pozycji stratygraficznej osadów glacjalnych stanowi bardzo poważny problem 
w geologii czwartorzędu. Nie udało się dotychczas wypracować skutecznej metody 
datowania bezwzględnego, którą można byłoby zastosować do osadów o tej genezie. 
Datowania luminescencyjne (TL, OSL, IRSL) nie sprawdzają się w przypadku osadów 
glacjalnych ze względu na znaczne przemieszanie materiału, który w bardzo różnym 
stopniu wystawiony był wcześniej na działanie światła słonecznego (por. m.in. Aitken, 
1985; Bluszcz, 2000; Fuchs i Owen, 2008; Munyikwa, 2014). Badania takie mogą co 
najwyżej być pomocne w ustaleniu ram czasowych sedymentacji, jeżeli uda się 
wydatować osady podścielające i przykrywające opisywaną warstwę. W podobny 
sposób, ale już w odniesieniu do datowania względnego, można posłużyć się analizami 
palinologicznymi osadów organicznych. Lichenometria i analizy izotopów kosmo-
genicznych mogą być wykorzystane tylko w odniesieniu do skał odsłoniętych na 
powierzchni ziemi i nie ma możliwości wykorzystania ich do datowania pokładów glin. 
Datowania radiowęglowe mają bardzo mały zasięg czasowy i wymagają obecności 
materii organicznej w pozycji in situ, co w osadach glacjalnych jest z założenia 
wykluczone. Problemy interpretacyjnie sprawia również dość częste zaangażowanie 
osadów glacjalnych w deformacje tektoniczne, glacitektoniczne i sedymentacyjne. 

Podejmowane w północno-zachodnich Niemczech analizy różnowiekowych osadów 
glacjalnych i próby ich korelacji w oparciu o minerały ciężkie, minerały ilaste i skład 
geochemiczny nie dały przekonywujących rezultatów i ze względu na duży nakład czasu 
i koszty nie są podejmowane kolejne działania w tym kierunku (Ehlers, 2011). 
Analogiczna próba rozróżnienia glin z wykorzystaniem analizy minerałów ilastych 
podjęta w Polsce również zakończyła się niepowodzeniem – Stankowska, 1979. 
W Polsce analizy minerałów ciężkich pozwalają dość pewnie odróżnić czwartorzęd 
preglacjalny od glacjalnego oraz są głównym wskaźnikiem granicy pomiędzy neogenem 
i czwartorzędem (Marcinkowski i Mycielska-Dowgiałło, 2013), ale ich zastosowanie do 
badań stratygraficznych glin jest bardzo ograniczone i nie daje jednoznacznych wyników 
(np. Racinowski i Rzechowski, 1969; Kenig, 2009; Racinowski, 2010). Na przyszłość duże 
nadzieje wiąże się z automatycznym skaningiem minerałów (Qemscan), wykorzystu-
jącym technologię SEM-EDS – scanning electron microscopy with energy dispersive 
spektrometry i odpowiednie oprogramowanie (Haberlah i in., 2011; Meyer i in., 2013). 
Pierwsze próby rozróżniania w ten sposób osadów glacjalnych przeprowadzone 
w Niemczech są dość obiecujące (Ehlers, 2011), ale obecnie jest to jeszcze metoda 
trudno dostępna w Europie i wykorzystywana głównie w badaniach złóż. 

Konieczne staje się zatem sięganie po metody korelacji litostratygraficznej, oparte 
na analizach petrograficznych frakcji żwirowej i kamienistej glin. Szeroko rozpowszech-
nione i zaawansowane metodycznie są badania drobnej frakcji żwirowej (rozmiary 
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ziaren do 10 mm). W oparciu o nie możliwe jest w wielu przypadkach ustalenie 
przynależności stratygraficznej osadów glacjalnych. Przegląd najważniejszych osiągnięć 
w tej dziedzinie zawierają liczne prace – m.in. Kenig (1998, 2009), Górska (2000), Czubla 
(2001), Lisicki (2003,) Gałązka (2004b). Uproszczona petrografia drobnej frakcji nie 
pozwala na precyzyjne ustalenie obszarów alimentacji ani na określenie drogi 
transportu materiału skalnego na obszar depozycji. W tym celu można wykorzystać 
analizy eratyków wskaźnikowych. 

Eratyki, jako potencjalne narzędzie analizy i korelacji osadów glacjalnych, stanowią 
już od ponad dwustu lat przedmiot zainteresowania badaczy czwartorzędu. Mimo to 
skala ich wykorzystania jest bardzo ograniczona ogromną pracochłonnością badań, 
a także brakiem przekonania wśród części geologów o celowości prowadzenia takich 
analiz (np. Marcussen, 1978; Lamparski, 1992). Za negatywny stosunek do tych badań 
odpowiada w znacznym stopniu niewiarygodna metodyka, w tym zwłaszcza błędny 
sposób poboru prób (Marcussen, 1978; Houmark-Nielsen, 1983, 1987; Kjær i in., 2003 – 
str. 145), stosowany nawet jeszcze w drugiej połowie XX wieku (por. Czubla, 2001; 
Gałązka, 2004b). 

Upowszechnienie się strumieniowego modelu dynamiki lądolodów (m.in. Punkari, 
1993, 1997; Kleman i in., 1997; Boulton i in., 2001a; Marks, 2002, 2004, 2005; Wysota, 
2002) oraz szeregu nowych koncepcji i modeli, opisujących warunki termobaryczne 
w lądolodzie i jego podłożu oraz wyjaśniających mechanizm ruchu lodu (np. Boulton 
i Jones, 1979; Boulton i Hindmarsh, 1987; Boulton, 1996, 2006; Kleman i in., 1997, 
2008; Iverson i in., 1999; Boulton i in., 2001b; Arnold i Sharp, 2002; Forström i in., 
2003), nastąpiło prawie niezależnie od rozwoju badań petrograficznych osadów glacjal-
nych. W konsekwencji powstały uogólnione modele oparte na bardzo precyzyjnych 
założeniach teoretycznych, głównie fizycznych, ale w wielu przypadkach niezgodne 
z wynikami szczegółowych badań terenowych osadów pozostawionych przez lądolód 
fennoskandzki (por. m.in. Piotrowski i in., 2001, 2004; Woźniak i Czubla, w druku). 
Oznacza to konieczność przeprowadzenia weryfikacji proponowanych modeli m.in. 
w oparciu o wyniki badań eratyków w osadach glacjalnych Polski. 

Na obszarze środkowej Polski badania eratyków przeprowadził autor w latach 90-tych 
(Czubla, 2001). W ramach ówczesnych prac została przeanalizowana i zmodyfikowana 
metodyka badawcza oraz określony skład zespołów eratyków, typowych dla osadów 
glacjalnych kompleksu środkowopolskiego. Analizy eratyków wskaźnikowych (w oparciu 
o zbliżone, ale nieidentyczne założenia metodyczne) na terenie Polski w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza prowadzili też Górska (m.in. 2000; Górska-Zabielska, 2008) 
i Gałązka (2004b). Ograniczony zakres dotychczasowych badań i brak uzgodnionej 
wspólnej metodyki, skłonił autora do kontynuacji i rozszerzenia analiz eratyków 
wskaźnikowych. Te same czynniki wpłynęły na wyznaczenie podstawowych celów 
badawczych prezentowanego opracowania, którymi są: 

1. Analiza rozprzestrzenienia wybranych typów eratyków przewodnich w osadach 
glacjalnych Polski; 

2. Prześledzenie zmienności zespołów eratyków w transektach poziomych (równo-
leżnikowym i południkowym) na obszarze Polski; 
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3. Określenie wpływu procesów preglacjalnych na kształtowanie się zespołów eraty-
ków; 

4. Próba ustalenia relacji pomiędzy typem erozji i mechanizmem ruchu lodu a ilością 
i rodzajem materiału skalnego transportowanego z Fennoskandii na obszar Niżu Środ-
kowoeuropejskiego; 

5. Analiza składu zespołów eratyków w osadach glacjalnych w odniesieniu do 
współczesnych modeli termodynamicznych lądolodu; 

6. Ocena zgodności wyników analiz eratyków z wybranymi koncepcjami glacjologii, 
m.in. strumieniowym modelem dynamiki lądolodu fennoskandzkiego; 

7. Opracowanie uproszczonej metodyki badań eratyków, mającej sprzyjać upo-
wszechnieniu tego typu analiz i wzrostowi wiarygodności wyników; 

8. Weryfikacja i aktualizacja wyników badań eratyków przeprowadzonych w Polsce 
Środkowej w świetle nowych danych na temat stratygrafii osadów w odkrywce „Bełcha-
tów” (np. Balwierz i in., 2006, 2008) oraz zmian w tabeli stratygraficznej plejstocenu 
Polski (np. Ber i in., 2007; Lindner i Marks, 2012); 

9. Analiza przydatności eratyków w badaniach stratygrafii plejstocenu wybranych 
regionów Polski (odróżnianie różnowiekowych osadów glacjalnych i ich korelacja); 

10. Wskazanie innych możliwości wykorzystania badań eratyków w geologii. 



3. ZAGADNIENIA TERMINOLOGICZNE 

Pojęcie eratyk (w starszych opracowaniach bywa również „erratyk”) wywodzi się 
z łaciny (od erraticus, tj. błądzący) i oznacza ziarno skalne (mineralne) przetrans-
portowane i następnie odłożone przez lodowiec. W definicji eratyka mieszczą się 
wszystkie ziarna transportowane przez lądolód, bez względu na ich rozmiary i długość 
przebytej wraz z lodem drogi. W zakwalifikowaniu ziarna jako eratyka nie przeszkadza 
również ewentualny udział procesów fluwioglacjalnych w jego przemieszczeniu. 

Nie jest jasne, kto i kiedy po raz pierwszy nazwał tak głazy, wyraźnie odróżniające się 
składem mineralnym i budową wewnętrzną od większości skał odsłaniających się w ich 
otoczeniu (występujących in situ). Nazwa funkcjonuje już ponad dwieście lat. Najczęś-
ciej jej autorstwo przypisywane jest Saussure, 1779 (fide Flint, 1971; Colgan, 2009) lub 
1786 (fide Ryka i Maliszewska, 1991)1. Pierwotnie pojęcie to zostało użyte do opisu skał 
granitowych leżących na wapiennym podłożu w Alpach Zachodnich, interpretowanych 
jako przetransportowane przez wodę (fide Flint, 1971). Zaledwie rok po publikacji 
Saussure’a pojawiła się jednak nowoczesna interpretacja genezy eratyków jako skał 
przenoszonych przez lodowce – Kuhn, 1787 (fide Imbrie i Imbrie, 1979). Analogiczny 
pogląd zaprezentował wkrótce również Hutton (1795). Ten sam termin stosuje się 
niekiedy w odniesieniu do skał, które zostały przetransportowane i odłożone przez inny 
czynnik, aniżeli odpowiedzialny za powstanie otaczających je obecnie osadów (Hawkes, 
1951; Noe-Nygaard, 1975). 

W języku polskim zamiennie stosuje się również określenia „głaz narzutowy” oraz 
„narzutniak”, ale ich zakres pojęciowy jest ograniczony do ziaren o stosunkowo grubej 
frakcji (Fot. 3.1 i 3.2). Nazwy te (szczególnie pierwszą z nich) należałoby właściwie 
zarezerwować dla eratyków o rozmiarach powyżej 200 mm, a stosując skalę Went-
wortha (1922) nawet powyżej 256 mm. 

W odniesieniu do długości przebytej w lodzie drogi można wyróżnić eratyki bli-
skiego i dalekiego transportu. Pojęcia te stosowane są w sposób dość dowolny i nie ma 
pomiędzy nimi sprecyzowanej granicy. Skały bliskiego transportu, określane również 
jako lokalne, są definiowane w różny sposób. W Finlandii zalicza się do tej grupy głazy 
przeniesione na odległość kilkuset metrów do kilku kilometrów (Bouchard i Salonen, 
1990). Podobnie definiują je Krzemiński i in. (1993), jako eratyki pochodzące z wychodni 
podczwartorzędowych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie. Autorzy unikają jednak 
precyzyjnego stwierdzenia, co oznacza bliskie sąsiedztwo. Ponadto przytoczona przez 
nich definicja wyklucza spośród skał bliskiego transportu eratyki przywleczone przez 
starsze nasunięcia glacjalne i złożone wśród osadów czwartorzędowych, a następnie 
powtórnie inkorporowane przez transgredujący lądolód. Podejście takie jest przynaj-
mniej częściowo uzasadnione, ponieważ nie ma prawie żadnej możliwości odróżnienia 

                                                           
1 Rozbieżność w datach wynika z faktu, że dzieło Saussure’a ukazało się w ośmiu tomach wydawanych 

w latach 1779–1796; pojęcie eratyk pojawiło się w tomie drugim, datowanym na rok 1786. 



Zagadnienia terminologiczne 13 

 

ich od skał przywleczonych bezpośrednio (w jednym cyklu glacjalnym) z Fennoskandii. 
Szersza definicja skał lokalnych, przedstawiona również przez Krzemińskiego i in. 
(op. cit.) mówi jedynie, że skały te nie pochodzą ze Skandynawii. Jest to jednak definicja 
z założenia myląca, ponieważ jej dosłowna interpretacja każe zaliczać do skał lokalnych 
skały fińskie i bałtyckie (wywodzą się spoza obszaru Skandynawii). 

Część badaczy rozróżnia aż trzy kategorie eratyków ze względu na długość trans-
portu glacjalnego, np. Astapova (1983, 1993), Gába (2001), Schulz (2003), Hanáček 
i Nývlt (2009). Idea tego podziału polega na tym, że skały bliskiego transportu i skały 
lokalne nie są traktowane jako synonimy, lecz przypisuje się im odmienne znaczenie. 
Jako eratyki lokalne Schulz traktuje skały pochodzące z bezpośredniego podłoża osadów 
glacjalnych, np. porfiry czerwonego spągowca na obszarze Średniogórza Niemieckiego, 
tj. skały, których droga transportu była bardzo krótka – kilkaset metrów do kilku 
kilometrów. Eratykami bliskiego transportu w jego rozumieniu miałyby być klasty kredy 
piszącej z Rugii na obszarze Pomorza Przedniego w Niemczech, czyli przeniesione na 
odległość kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu kilometrów (Schulz, 2003). Bardzo po-
dobna jest interpretacja Gáby (2001) oraz Hanáčka i Nývlta (2009) odnosząca się do 
Czech. Jako eratyki bliskiego transportu potraktowane zostały przez nich skały z polsko- 
-czeskiego pogranicza oraz polskiej części Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (Dolny Śląsk 
i częściowo Górny Śląsk). Jak we wszystkich tego rodzaju podziałach, zabrakło tu kon-
kretnej długości drogi transportu, granicznej dla eratyków lokalnych i bliskiego 
transportu. Jeszcze mniej precyzyjny podział zaproponowała Astapova (1983, 1993), 
która wyróżniała eratyki dalekiego transportu, tranzytowe i lokalne. Analogiczne 
wyróżnienia zastosowała również Andreicheva (1992, 2012). Tego typu klasyfikacja 
mogła wynikać ze skrajnie uproszczonego podziału obszaru zajętego przez lądolód na 
strefę alimentacji (erozji podłoża), transportu i depozycji materiału skalnego w osadach 
glacjalnych. Zmienny zasięg tych trzech stref w czasie właściwie uniemożliwia prak-
tyczne zastosowanie proponowanego podziału eratyków na obszarze Polski, a i dla 
wschodniej Europy wydaje się być co najmniej dyskusyjny. 

Poważny problem w zaklasyfikowaniu eratyków do jednej z grup, wyróżnianych na 
podstawie długości transportu, stanowi rozległość obszaru badań, przeprowadzonych 
przez autora. Osady glacjalne analizowane były od okolic Jeleniej Góry na południu, aż 
po rejon Władysławowa na północy i od doliny Bugu na wschodzie po dolinę Bobru na 
zachodzie. Klast skały występującej in situ w dnie Zatoki Gdańskiej, znaleziony w osa-
dach na Pomorzu lub Dolnym Powiślu bez większych wątpliwości mógł zostać zaklasyfi-
kowany do eratyków lokalnych, ale identyczny klast zidentyfikowany w glinach Dolnego 
Śląska lub Lubelszczyzny nie spełniał już podstawowego warunku, jakim jest krótka 
droga transportu. Dla ujednolicenia procedury badawczej w niniejszym opracowaniu 
przyjęto jednak, że do skał lokalnych (synonimicznie – bliskiego transportu) należą 
wszystkie osadowe skały mezozoiczne i kenozoiczne, których obszarem alimentacyjnym 
była środkowa i północna Polska oraz dno południowego Bałtyku, jak również wszystkie 
skały bloku dolnośląskiego, orogenu karpackiego i trzonu paleozoicznego Gór Święto-
krzyskich. 
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Fot. 3.1. Głazy narzutowe na wybrzeżu Estonii; fot. P. Czubla 2012 

Photo 3.1. Erratic boulders on the coast of Estonia. Photo P. Czubla 2012 
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Do eratyków dalekiego transportu zostały w niniejszym opracowaniu zaklasy-
fikowane pochodzące z Fennoskandii i dna Bałtyku skały krystaliczne oraz paleozoiczne 
skały osadowe. Są one określane jako skały fennoskandzkie, nordyckie lub północne. 
Nordyckie skały osadowe starszego paleozoiku reprezentują płytsze facje, aniżeli ich 
odpowiedniki pochodzące z Gór Świętokrzyskich, co znacznie zmniejsza prawdopo-
dobieństwo błędnej identyfikacji. Możliwość nieprawidłowego zaklasyfikowania skał 
krystalicznych była ograniczona właściwie tylko do stanowisk na Dolnym Śląsku, 
ponieważ jedynie tam w osadach glacjalnych występowały razem magmowe i meta-
morficzne skały sudeckie i fennoskandzkie. Na pozostałych obszarach badawczych 
wszystkie skały krystaliczne należy, z założenia, zaliczać do skał fennoskandzkich. 

Szczególną rolę wśród skał dalekiego transportu pełnią eratyki przewodnie (niem. 
„Leitgeschiebe”, ang. „indicator boulders”, „indicator erratics”, „indicator pebbles”, 
szwedz. i duń. „ledeblokke”, niderl. „gidsgesteenten”, est. „juhträndkivid”, łot. „vadošie 
laukakmeŋi”, lit. „vedamieji rieduliai”, ros. „руководящие валуны”, fiń. „siirtoloh-
kareet”, czesk. „vůdčí nordické souvky”, franc. „roches guide”), czyli skały o znanej 
i ściśle określonej wychodni w strefie zasilania lądolodu. Po raz pierwszy powyższy 
termin został użyty przez Milthersa (1909) w mylnym przekonaniu, że eratyki północne 
w osadach czwartorzędowych mogą pełnić rolę podobną do skamieniałości przewod-
nich. Nazwa niemal od początku budziła kontrowersje, ponieważ poprzez analogię ze 
skamieniałościami przewodnimi sugerowała możliwość bezpośredniego wyznaczania 
poziomów stratygraficznych, podczas gdy w rzeczywistości eratyki przewodnie służyły 
głównie do określania kierunków napływu mas lodowych (por. Hucke, 1926). 

Eratyki przewodnie powinny być jednoznacznie oznaczalne makroskopowo 
(m.in. Meyer i Lüttig, 2007). Istotne jest również, aby często występowały w osadach 
glacjalnych. Skały nawet wyjątkowo charakterystyczne i łatwo rozpoznawalne, ale 
występujące bardzo rzadko, np. kullait lub mienit (impaktyt) opisany przez Hesemanna 
(1975), a znaleziony tylko kilkukrotnie poza swoją wychodnią w południowej Szwecji  
 

←  Fot. 3.2. Głaz narzutowy Trollastenen, znany też jako Maglestenen koło Bäckashog w Skanii;  
granit ze wschodniego Smålandu uważany za dropstone2 o objętości wg różnych źródeł albo 140 m3,  

albo 325 m3. W otoczeniu brak glin, a obecne są jedynie piaski i muły, co potwierdza sugerowaną genezę;  
fot. P. Czubla, 2003 

Photo 3.2. Trollastenen erratic boulder, also known as Maglestenen near Bäckashog in Skåne;  
East Småland granite, considered to be a dropstone with a volume of 140 m3 or 325 m3 (according to various 

sources). In the surroundings there are no glacial tills; sands and silts are present only, what confirms the 
suggested origin. Photo P. Czubla, 2003 

                                                           
2 Dropstone jest to klast o odmiennych od otoczenia rozmiarach i/albo litologii, umiejscowiony w osadzie 

dzięki transportowi w kierunku pionowym lub ukośnym (Bennett i in., 1996). Jego transport wymagał 
odmiennych warunków, aniżeli te, które zadecydowały o powstaniu otaczających go osadów. Najbardziej 
typowy przykład stanowią dropstone’y glacjalne (eratyki), które zostały uwolnione z kier lub gór lodowych 
(topniejących na powierzchni morza lub jeziora) i następnie opadły na dno zbiornika w drobnoziarniste osady. 
Liczne dropstone’y autor obserwował w iłach warwowych w odkrywce KWB „Bełchatów”. Dropstone’y o innej 
genezie (gastrolity, bomby wulkaniczne, kamienie wypłukane spomiędzy korzeni dryfujących drzew) wystę-
pują znacznie rzadziej. 



16 Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze 

 

(Meyer, 1987; Verhaard, 2005; Förster, 2006), nie nadają się do wykorzystania 
w charakterze eratyków przewodnich (por. Schuddebeurs, 1980/1981). Uznanie kon-
kretnych typów skał za eratyki przewodnie może być dyskusyjne. Dotyczy to przede 
wszystkim skał o rozległych wychodniach – często złożonych z kilku izolowanych części, 
jak np. norweskie porfiry rombowe (Oftedahl, 1981; Smed, 2002). Wątpliwości wystę-
pują również w przypadku skał o znacznie mniejszych wychodniach, ale często 
wykształconych nietypowo bądź występujących w odmianach przejściowych do innych 
skał. Te ostatnie winny być wykluczone spośród eratyków przewodnich, ponieważ ich 
identyfikacja może mieć charakter subiektywny. 

Równolegle do eratyków przewodnich usiłowano upowszechnić inne pojęcie: 
eratyki homochroniczne (niem. homochrone Geschiebe) – Sauramo, 1909 (fide 
Hesemann, 1960). Definiowano je jako eratyki, które „w tej samej fazie zostały 
przetransportowane z wychodni na obecne miejsce i mogą być wykorzystane do 
pionowego podziału plejstocenu” (Hucke, 1926). Taką funkcję miały pełnić na ograni-
czonym obszarze narzutniaki rud miedzi (Sauramo, 1924). Milthers (1936, 1939) 
usiłował tę rolę przypisać brunatnemu porfirowi bałtyckiemu w osadach lądolodu 
warty, ale w nowszych badaniach nie znalazło to potwierdzenia. Do dziś nie udało się 
wytypować ani jednego rodzaju skały, która mogłaby zostać potraktowana jako eratyk 
homochroniczny. Woldstedt (1935) nie wykluczał istnienia eratyków homochronicz-
nych, ale zakładał możliwość pełnienia takiej funkcji raczej przez pewien zespół 
eratyków, aniżeli przez pojedynczy typ skały. W świetle współczesnych poglądów na 
dynamikę lądolodu fennoskandzkiego istnienie narzutniaków homochronicznych wyda-
je się jednak być wykluczone. 

W badaniach frakcji żwirowej i głazowej osadów glacjalnych wykorzystywane są 
również skały o bardzo dużych wychodniach, niekiedy rozdzielonych na kilka znacznie 
od siebie oddalonych części. Ich pochodzenie (obszar źródłowy) można wprawdzie 
oznaczyć, lecz ze znacznie mniejszą dokładnością, aniżeli jest to możliwe w przypadku 
skał przewodnich. Smed (1993, 1994, 2002) określał je jako eratyki statystyczne, ale 
zamiast zdefiniować (i doprecyzować) to pojęcie, przytoczył tylko przykładowe skały 
należące do tej grupy, tj. amfibolity i paleozoiczne wapienie. Ich obecność może 
wspierać wnioski wysnute w oparciu o analizę eratyków przewodnich, ale samodzielnie 
nie mogą one stanowić podstawy do wyciągania wniosków paleogeograficznych lub 
stratygraficznych. Eratyki statystyczne były również wyróżniane przez polskich autorów, 
m.in. Górska, 2000; Czubla, 2001; Górska-Zabielska, 2008; Górska-Zabielska i Zabielski, 
2011; Górska-Zabielska i Wachecka-Kotkowska, 2014 (Górska proponowała także nazy-
wać je wskaźnikowymi). Należy jednak zgodzić się z opinią Meyera i Lüttiga (2007), że 
stosowanie tego pojęcia jest błędne metodycznie, ponieważ wszystkie eratyki podlegają 
w ramach badań procedurom statystycznym, a prezentowana grupa jest nawet mniej 
istotna statystycznie od typowych eratyków przewodnich. W związku z tym zamiast 
o eratykach statystycznych należy, zdaniem autora, mówić o eratykach pomocniczych. 
Pełnią one analogiczną rolę do wyróżnianych przez Gaigalasa i Gudelisa (1965) drugo-
rzędnych skał przewodnich i skał towarzyszących. 
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Eratyki przewodnie i pomocnicze określane są w niniejszym opracowaniu jako skały 
(eratyki) wskaźnikowe. Zachowano dla nich tradycyjne, lokalne nazwy skandynawskie, 
które w znaczącej części są niezgodne z regułami nazewnictwa przyjętymi i upowszech-
nianymi przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych (IUGS). Współczesna klasy-
fikacja i nazewnictwo skał magmowych opierają się głównie na składzie mineralnym, 
a kryteria teksturalne i genetyczne mają znaczenie drugorzędne (Le Maitre i in., 1989; 
Le Maitre, 2004). Nowy schemat klasyfikacyjny został opracowany również dla skał 
metamorficznych (Fettes i Desmons, 2007), ale nie uzyskał on jeszcze powszechnej 
akceptacji i nie znalazł zastosowania w analizach eratyków. Pochodzenie skały z kon-
kretnego stanowiska nie ma w nowoczesnej klasyfikacji skał żadnego znaczenia, 
podczas gdy w badaniach eratyków wskaźnikowych jest to informacja podstawowa – 
o wiele istotniejsza od tego, czy analizowana skała jest na przykład fonolitem lub 
bazanitem. Zaklasyfikowanie eratyka do odpowiedniej grupy i nadanie mu prawidłowej 
nazwy petrologicznej w oparciu wyłącznie o cechy rozpoznawalne makroskopowo jest 
najczęściej niemożliwe. Niektóre skały przewodnie, opisywane jako granity, w rzeczy-
wistości nimi nie są, lecz reprezentują inne rodzaje granitoidów, np. granodioryty lub 
granity alkaliczne, a zdarzają się wśród nich nawet skały uboższe w krzemionkę 
(pośrednie), jak np. syenitoidy lub monzonity. Na dodatek, w opracowaniach poświę-
conych eratykom przewodnim, skandynawskie nazwy lokalne są od wielu lat powszech-
nie stosowane i jednoznacznie rozumiane (np. Cohen i Deecke, 1892, 1896; Eskola, 
1927; Korn, 1927; Hesemann, 1936, 1975; Lüttig, 1958; Gudelis, 1971; Smed, 1994, 
2002; Zandstra, 1999; Górska, 2000; Czubla, 2001; Schulz, 2003; Gałązka, 2004b; Czubla 
i in., 2006; Górska-Zabielska, 2008; Rudolph, 2008a, 2008b). W związku z tym nie należy 
– zdaniem autora – wprowadzać do badań eratyków nowej nomenklatury, która nie 
usprawniłaby procedury badawczej, a wręcz przeciwnie – utrudniłaby prawidłową 
interpretację danych źródłowych. Zbliżoną opinię reprezentują również inni badacze 
eratyków w Polsce (Górska, 2000; Gałązka, 2004b). Wyjątek stanowiło odstąpienie 
w niniejszej pracy od stosowania nazwy porfiryt, odnoszącej się do skał o teksturze 
porfirowej, zawierających wśród fenokryształów skaleni same lub prawie same plagio-
klazy. Ryka i Maliszewska (1991) definiują porfiryt jako skałę wulkaniczną o składzie 
diorytu i od razu zastrzegają, że jest to nazwa zasadniczo już nieużywana. Zamiast niej 
w opracowaniu stosowana jest najogólniejsza możliwa nazwa teksturalna, tj. porfir, np. 
porfir Grönklitt zamiast „porfirytu Grönklitt”. Przedstawiona interpretacja nazewnictwa 
pozwoliła zachować tradycyjne nazwy związane z lokalizacją obszarów źródłowych 
eratyków przewodnich bez podtrzymywania błędnej nazwy petrograficznej. 

Od czasu upowszechnienia się koncepcji strumieni lodowych brakuje jednoznacz-
nego określenia dla indywidualnych mas lodu, przemieszczających się ku strefom 
marginalnym lądolodu, ale z prędkością nieodbiegającą od sąsiednich mas lodowych. 
Nie ma też jednoznacznych przesłanek, które pozwoliłyby interpretować lądolody 
fennoskandzkie starsze od vistuliańskich w świetle modelu strumieniowego. W związku 
z tym pojęcie strumień lodowy będzie w niniejszej pracy używane tylko zgodnie 
z definicją zaproponowaną przez Swithinbanka (1954) z późniejszymi modyfikacjami  
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(np. Bennett, 2003; Kleman i Glasser, 2007) i w odniesieniu wyłącznie do ostatniego 
lądolodu fennoskandzkiego. Prąd lub potok lodowy będzie natomiast rozumiany jako 
masa lodu, poruszająca się w obrębie lądolodu zgodnie z prędkością otoczenia, 
a różniąca się od sąsiednich potoków co najwyżej składem transportowanego materiału 
morenowego. Jest to definicja zgodna z praktyką Mojskiego, który używa określenia 
potok lodowy do opisu wyników badań petrograficznych (2005). Autor ma świadomość, 
że proponowany sposób stosowania tych pojęć jest nie do końca właściwy, ponieważ 
prąd lodowy został po raz pierwszy użyty w języku polskim (Nechay, 1927a) w znacze-
niu, które dzisiaj przypisujemy strumieniom lodowym. Pierwszeństwo w nazewnictwie 
musi jednak tym razem ustąpić utrwalonej już i powszechnej praktyce językowej. 


