
Dzisiejsza powierzchnia terenu w okolicach Leśna została ukształtowana głównie pod koniec PLEJSTOCENU i w HOLOCENIE 
w wyniku działalności lądolodów ZLODOWACENIA WISŁY (północnopolskiego) oraz późniejszych procesów 
AKUMULACYJNYCH i DENUDACYJNYCH. 

Na obecny kształt rzeźby miały również wpływ starsze zlodowacenia. Wcześniej obszar ten przykryło ZLODOWACENIE WARTY 
(środkowopolskie), które pozostawiło w okolicach Brus GLINY ZWAŁOWE, tworząc WYSOCZYZNĘ MORENOWĄ nazywaną 
wyspą bruską. Obecność „wyspy” Brus miała duży wpływ na późniejsze kształtowanie się rzeźby okolic Leśna.
W czasie zlodowaceń północnopolskich lądolód dwukrotnie przykrył ten obszar. W STADIALE środkowym przed czołem 
wkraczającego lądolodu tworzyły się zastoiska wodne. Z kolei wody roztopowe ustępującego lądolodu utworzyły osady 
wodnolodowcowe - SANDRY. Lokalnie zaburzane były też starsze gliny zwałowe powstałe w czasie zlodowacenia Warty. Po 
recesji i całkowitym zaniku pokrywy lodowej w stadiale środkowym zlodowacenia Wisły, lądolód ponownie pokrył 
powierzchnię okolic Leśna i Brus. Wyspa bruska została przykryta przez kolejne warstwy glin zwałowych, ale tym razem 
młodszych, które tworzą współczesną rzeźbę. W czasie gdy czoło lądolodu stadiału górnego zlodowacenia Wisły znajdowało 
się na południe od omawianego obszaru, powstał system rynien subglacjalnych o przebiegu północ-południe i północny 
zachód-południowy wschód. Rynny te mają niewątpliwie założenia tektoniczne, a w czasie deglacjacji obszaru były długo 
konserwowane bryłami martwego lodu o znacznej miąższości. 

Gdy czoło lądolodu znajdowało się już na północ od Leśna, większa część obszaru łącznie z ,,wyspą” Brus, pokryta była 
lądolodem pasywnym, który się topił. Na jego powierzchni i w otwartych szczelinach akumulowane były piaski i żwiry, a na 
obszarze ,,wyspy” Brus do szczelin i pęknięć w lodzie spływał materiał gliniasty. W miejscach gdzie lód stopniał na większych 
powierzchniach oraz w rozpadlinach akumulowane były osady KEMÓW. Lądolód pasywny powoli rozpadał się na bryły 
martwego lodu, między którymi osadzał się materiał morenowy. Po wytopieniu się części brył lodowych w obniżeniach 
powstawały zbiorniki wodne, w których akumulowane były mułki i piaski zastoiskowe. Na północ od Leśna, gdzie odpływ 
wód lodowcowych był utrudniony, osadzone zostały piaski, żwiry i gliny zwałowe wodnomorenowe. Osady te akumulowane 
były w warunkach krótkiego transportu wodnego, w kontakcie z bryłami martwego lodu, z których spływało błoto 
morenowe. 

Na przedpolu lądolodu akumulowane były osady piaszczysto-żwirowe, tworząc rozległą powierzchnię sandrową, w obrębie 
której do wczesnego holocenu tkwiły pogrzebane bryły martwego lodu. Wody z topniejących brył lodowych formowały 
doliny wód roztopowych. Na przełomie plejstocenu i holocenu nasiliły się procesy erozyjne. Był to okres wzmożonych 
procesów wietrzeniowych i niszczącej działalności wód spływu powierzchniowego. Miejscami, u podnóża stoków 
i w obniżeniach terenu, gromadziły się OSADY DELUWIALNE. 

W cieplejszych okresach na omawiany obszar wkraczały lasy. W chłodnym i coraz suchszym klimacie schyłku plejstocenu 
i początku holocenu szata roślinna ubożała. Warunki takie sprzyjały tworzeniu się wydm, głównie parabolicznych oraz równin 
piasków przewianych. Wydmy powstawały na obszarach wzniesionych, gdzie osuszanie gruntu zachodziło najszybciej. 
Rozpoczął się proces kształtowania sieci rzecznej. W holocenie całkowicie wytopiły się zagrzebane w osadach bryły 
martwego lodu. Uformowały się dzisiejsze jeziora. W obniżeniach rozwinęła się sieć rzeczna, a mniejsze dolinki i zagłębienia 
bezodpływowe były częściowo wypełniane piaskami humusowymi i namułami. W obniżeniach na sandrze utworzyły się 
torfowiska wysokie. Misy jeziorne stopniowo wypełniane były GYTIAMI i kredą jeziorną. W dolinach rzek i wód roztopowych 
dominowała erozja wsteczna. W jej wyniku doszło do KAPTAŻU rozległego prajeziora w rejonie Leśna. Po ociepleniu klimatu 
w holocenie wody z tego jeziora spłynęły na zachód, najprawdopodobniej dzisiejszą Młosiną w kierunku rzeki Zbrzycy. 
Pozostałościami po kopalnym, rozległym zbiorniku są jeziora o założeniu rynnowym: Leśno Dolne i Leśno Górne. Wypełnianie 
osadami i zarastanie zbiorników jeziornych przebiega do dzisiaj.

Materiały kartograficzne i tekstowe zostały opracowane na podstawie SZCZEGÓŁOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI w skali 1:50 000 arkusz Brusy (126) 
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