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Wprowadzenie  

Współczesną rzeźbę Polesia Wołyńskiego, ukształtowaną głównie przez zróżnicowane 

genetycznie (glacjalne, fluwialne, paludyczne) i wiekowo (odrzańskie, warciańskie, vistuliańskie, 

holoceńskie) procesy akumulacyjne, cechuje wyraźna monotonia krajobrazowa. Deniwelacje terenu 

są niewielkie, zazwyczaj nie przekraczają kilku metrów. Wyraźny wzrost gradientów 

hipsometrycznych notowany jest jedynie w strefach, gdzie na powierzchni terenu odsłaniają się 
fragmenty starej, neogeńskiej rzeźby denudacyjnej (garby kredowego podłoża); często 

nadbudowują je dodatkowo odrzańskie osady glacigeniczne.  

Pokrywa czwartorzędowa maskuje jednak niezwykle urozmaiconą rzeźbę podłoża. W 

czytelny sposób nawiązuje ona do planu strukturalnego kratonu wschodnioeuropejskiego, a jej 

morfologia determinowała kierunek i dynamikę czwartorzędowych procesów morfogenetycznych. 

 

Założenia strukturalne 

Cały analizowany obszar położony jest w granicach kratonu wschodnioeuropejskiego, w 

obrębie jego trzech zasadniczych jednostek strukturalnych (ryc. 1): 1) zrębu ratnowskiego 

(północne peryferie), 2) podniesienia wołyńskiego (przeważająca część obszaru) oraz 3) obniżenia 

łuckiego, będącego pogrążonym fragmentem monokliny wołyńsko-podolskiej (część południowo-

wschodnia). Północne rubieże Polesia Wołyńskiego należą dodatkowo do jednostki zapadliska 

brzeskiego, z cokołem nawiercanym na głębokości większej niż 500 m. Generalne nachylenie 

powierzchni stropowej cokołu kratonu ku SW (dotyczy to wszystkich jednostek, niezależnie od 

stopnia ich wyniesienia) w istotny sposób różnicuje miąższość platformowej pokrywy osadowej; 

zmienia się ona od kilku zaledwie metrów w sąsiedztwie tarczy ukraińskiej do ok. 2000 m w 

zachodniej części podniesienia wołyńskiego i 2500 m w południowo-zachodniej części obniżenia 

łuckiego (Chiżniakow, Żelichowski 1974; Čebanienko i in. 1990). 
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Ryc. 1. Jednostki tektoniczne cokołu krystalicznego brzeżnej części kratonu 

wschodnioeuropejskiego (w granicach Polesia Wołyńskiego) wg Čebanienko  i in. (1990). 

 

 

W planie strukturalnym głębokiego podłoża dominujące znaczenie odgrywają: 1) 

ortogonalny system walnych uskoków o orientacji NE-SW i NW-SE oraz 2) system uskoków 

subrównoleżnikowych (ryc. 1). Dzielą one cały kompleks proto-paleozoiku na odrębne bloki o 

różnej wielkości i stopniu wydźwignięcia. Najwyżej elewowane z nich to, zajmujący centralną 
część podniesienia wołyńskiego, południkowy wał Turijska. Na północy kończy się on elewacją 
Bucynia, zaś na południu � Owadna-Radowic. Uskoki te były reaktywowane w kolejnych cyklach 

tektonicznych i odmładzane w coraz wyższych piętrach strukturalnych (Kruglov, Cypko 1988). 

Fakt ten miał istotny wpływ na przebieg przedczwartorzędowej morfogenezy analizowanego 

obszaru (Dobrowolski, Harasimiuk 1998, 2002), decydując o kierunku i dynamice 

późnotrzeciorzędowych procesów rzeźbo twórczych (denudacyjnych, fluwialnych, krasowych).  

 

Morfologia podłoża czwartorzędu 

Pierwsza mapa rzeźby powierzchni utworów podczwartorzędowych została opublikowana 

przez Rühlego w 1948 roku, jako pokłosie prac geologiczno-kartograficznych prowadzonych przez 

zespoły badawcze Państwowego Instytutu Geologicznego w latach 1920-1939. W jej modelowym 

obrazie (ryc. 2A) zaznaczają się przewodnie rysy morfologii podplejstoceńskiej wykazujące 

czytelny związek z planem 
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na podstawie kryterium geologiczno-morfologicznego

 
Ryc. 2. Rzeźba podplejstoceńska Polesia Wołyńskiego: A) obraz numeryczny na podstawie mapy 

hipsometrycznej wg Rühle (1948), B) wg Zaleskiego (1999). 

 

 

strukturalnym głębokiego podłoża (ryc. 1).  

Zależność głównych rysów rzeźby od planu strukturalnego głębokiego podłoża, jest 

znacznie bardziej czytelna w najnowszym obrazie paleomorfologicznym, zestawionym przez 

Zaleskiego (1999) na podstawie materiałów ze szczegółowego kartowania geologicznego 

prowadzonego w ostatnim półwieczu przez Riwnieńską Geologiczną Ekspedycję (ryc. 2B). 

Aktualny stan wiedzy na temat podłoża podplejstoceńskiego Polesia Wołyńskiego pozwala 

na następujące stwierdzenia ogólne: 1) powierzchnia jest generalnie pochylona ku północo-



wschodowi; 2) bezwzględne wartości wysokości wahają w szerokim zakresie, tj. od 100-105 m w 

kopalnej dolinie Prypeci do 200-210 m w okolicach Lubomla i Łukowa oraz Maniewicz 

(maksymalne deniwelacje przekraczają zatem100 m); 3) zaznacza się wyraźne zróżnicowanie 

morfometryczne i hipsometryczne głównych elementów rzeźby (garby, rynny, kotliny). 

Szczegółowa analiza rzeźby podplejstoceńskiej pozwala na wyróżnienie następujących jej 

elementów, nawiązujących w ścisły sposób do planu strukturalnego kompleksu mezo-

kenozoicznego (ryc. 2A): 1) izolowane garby o charakterze zrębów tektonicznych (Rostania � 

Piszczy, Szacka - Zabłocia, Lubomla � Gołowna - Smolar, Łukowa, Bucynia, Kamienia 

Kaszyrskiego, Kuchar - Podlesów,  Radowic, Owadna, Maniewicz, Żurawicz, Rafałowki - 

Władimirca), ograniczone przez 2) linijne, zazwyczaj zamknięte paleodepresje typu rynnowego 

(Neretwy, Turii, Stochodu, Styru, górnej Prypeci), 3) kotliny o cechach polji krasowych (m.in. 

Bagna Peniakowo, Okunina, Bagna Orańskiego).  

  

 

Czwartorzędowa transformacja rzeźby 

 Silnie zróżnicowana hipsometrycznie rzeźba podłoża czwartorzędu została zasadniczo 

ukształtowana w wyniku trzeciorzędowych procesów morfogenetycznych. W plejstocenie i 

holocenie, niezależnie od zaznaczających się cykli erozyjnych (fluwialnych i glacifluwialnych), 

zdecydowanie dominowała akumulacja: glacifluwialna, fluwialna, limniczna, paludyczna. 

Zaznaczyła się ona głównie w obrębie rynien i kotlin (ryc. 3). Jej efektem jest niewielkie 

zróżnicowanie hipsometryczne współczesnej rzeźby (ryc. 4); deniwelacje nie przekraczają na ogół 

10 m. Jedynie w strefach akumulacji glacimarginalnej gradienty hipsometryczne wzrastają 
znacząco, nawet do ok. 40 m.  

 Mimo znacznego zniwelowania starej rzeźby, zachowane zostały jednak we współczesnej 

morfologii jej generalne rysy. Znaczone są one obecnością zróżnicowanych genetycznie i wiekowo 

form. W proksymalnej pozycji kredowych garbów lokują się subrównoleżnikowe ciągi odrzańskich 

(=dnieprowskich) moren czołowych typu glacifluwialnego (z dużym udziałem materiału 

lokalnego). Należą one do tzw. wołyńskiego pasma morenowego (sensu Tutkovskij 1902), zwanego 
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 Ryc. 3. Przekrój geologiczny przez osady czwartorzędowe Polesia Wołyńskiego wg Zaleskiego 

(1989) � vide Dobrowolski, Harasimiuk (2002): 1 � piasek drobnoziarnisty, 2 � piasek gruboziarnisty, 3 � 

piasek gliniasty, 4 � pył piaszczysty, 5 � glina piaszczysta, 6 � piasek mułkowy, 7 � margiel, 8 � kreda 

pisząca, 9 � wiercenia, K � kreda górna, ok � zlodowacenie oki (=sanu), l � interglacjał lichwiński 

(=mazowiecki), dn - zlodowacenie dniepru (=odry), w+H � zlodowacenie wałdajskie (=wisły), H � holocen. 

 

 

południowo-poleską moreną czołową (sensu Krygowski 1947). Od południa pas moren czołowych 

ogranicza szeroka strefa odrzańskiego odwodnienia marginalnego (pradolina Neretwy � górnej 

Turii � Stochodu � Styru), zaś od północy � warciańska pradolina Prypeci. Do kopalnych rynien o 

subpołudnikowym przebiegu nawiązuje dolina środkowej i dolnej Turii, Stochodu i Styru. W 

pozycji kotlin lokują się natomiast rozległe vistuliańskie równiny rozlewiskowo-jeziorne i/lub 

holoceńskie równiny torfowe.  

 

Dyskusja i wnioski końcowe 

Rzeźba podłoża podplejstoceńskiego Polesia Wołyńskiego w czytelny sposób nawiązuje do 

zasadniczego planu strukturalnego kompleksu mezo-kenozoicznego. Głównym elementom kopalnej 

rzeźby (zwłaszcza głębokim rynnom erozyjnym) odpowiadają zazwyczaj walne uskoki tektoniczne, 

często o udokumentowanej współczesnej aktywności. 

Paleomorfologia w znaczący sposób warunkowała przebieg procesów depozycyjnych w 

czasie kolejnych cykli glacjalno�interglacjalnych. 

 Zależność między ukształtowaniem podłoża a przebiegiem procesów glacigenicznych jest 

na analizowanym obszarze szczególnie czytelna w przestrzennym 
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Ryc. 4. Obraz numeryczny współczesnej rzeźby Polesia Wołyńskiego. 

 



 

rozkładzie i stylu wykształcenia osadów ze zlodowacenia odry (=dniepru). Usytuowane na 

przedpolu lądolodu subrównoleżnikowe odcinki rynien były uprzywilejowanymi strefami odpływu 

i akumulacji osadów wód marginalnych, zaś rynny subpołudnikowe wyznaczały główne trakty 

dopływu i glacifluwialnej depozycji proglacjalnej. W wyniesionych obszarach objętych glacjacją, 
dolodowo zorientowane skłony kopalnych garbów warunkowały lokalizację stref 

terminoglacjalnych podczas deglacjacji. Tego typu związek nasuwa przypuszczenie, iż nie musiały 

to być subpolarne masy lodowe, czyli takie w których kompresja warunkowana jest obecnością 
klina zimnego lodu (vide Kasprzak 1988). Z kolei przejawy erozji subglacjalnej i wydatna 

depozycja glacifluwialna (z dominującym udziałem materiału lokalnego) pozwalają sądzić, iż nie 

były to również zimne masy lodowe, w których drenaż tego typu nie występuje (vide Eyles i in. 

1983). Można zatem założyć, odmiennie niż to sugerował m.in. Brodzikowski (1987), że mieliśmy 

na obszarze Polesia Wołyńskiego do czynienia z ciepłym reżimem odrzańskich mas lodowych. 

Założenie takie, ze względu na uwarunkowania klimatyczne, może dla tej części Europy wydawać 
się zaskakujące i budzić wątpliwości. Pamiętać jednak należy, iż obecność miąższych mas 

lodowych (rozpatrywana zarówno w sensie dynamicznym, jak i statycznym) wymuszała tu 

aktywizowanie kratonicznych rozłamów strukturalnych (vide Liszkowski 1975). Poza 

dyferencjalnymi, pionowymi ruchami blokowymi (vide Palienko 1992), musiało dochodzić również 
do ascensyjnego (przynajmniej krótkotrwałego) zasilania wodami głębokiej cyrkulacji (vide 

Tutkovskij 1911; Dobrowolski � w tym tomie). W dopływie energii wzdłuż stref rozłamowych 

należy zatem upatrywać mechanizmów wykształcenia ciepłego reżimu odrzańskich mas lodowych, 

a tym samym doszukiwać się przyczyn wyraźnej odrębności poleskiej  morfogenezy glacjalnej w 

stosunku do obszarów przyległych. 

Za najpełniejszy rejestr związków między ukształtowaniem podłoża, a przebiegiem  

procesów w okresach interglacjalnych, można uznać morfogenezę holoceńską. Rynny wyznaczają 
dziedziczone linie odpływu rzecznego i sedymentację aluwiów. W obszarach kotlinowatych 

obniżeń następuje akumulacja biogeniczna i mineralna. 
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 У роботі детально проаналізована доплейстоценова поверхня Волинського Полісся. 
Вона відрізняється від сучасної поверхні значно більшим розчленуванням. Показано вплив 
тектоніки на формування доплейстоценового рельєфу, зокрема блокових тектонічних рухів. 
Доплейстоценова поверхня відіграла вирішальну роль у розподілі плейстоценової денудації і 
акумуляції, включаючи формування льодовикового і перигляціального парагенетичних 
комплексів Волинського Полісся. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


