
AKUMULACJA
Wokół Leśna występuje rozległa równina jeziorna. Przeważają na tym terenie skały osadowe, związane z procesem 
akumulacji, głównie jeziornej. Akumulacja (agradacja, depozycja, namywanie, nanoszenie) to geologiczny proces 
gromadzenia się osadów (okruchów mineralnych, skał, cząstek roślin i zwierząt, lodu) na dnie zagłębień terenu. Akumulacja 
materiału skalnego zależy od rzeźby terenu, zmian wilgotności, klimatu i roślinności znajdującej się na danym obszarze.
Akumulacja zachodzi w wyniku działania:
- wody np. akumulacja rzeczna czy akumulacja jeziorna;
- wiatru np. akumulacja eoliczna, gdzie wiatr, napotykając na swej drodze przeszkodę, rozpoczyna akumulację materiału 
skalnego w postaci odsypów, wałów, wydm. Najbliżej miejsc wywiewania osadzają się piaski, począwszy od gruboziarnistych 
do coraz drobniejszych, a najdalej pyły,
- lodowca np. akumulacja lodowcowa i rzeczno-lodowcowa, podstokowa oraz eoliczna.

CZARTORZĘD 
W geologicznej historii Ziemi jest najmłodszym okresem ery kenozoicznej. Czwartorzęd rozpoczął się około 1,8 mln lat temu 
(według innych poglądów około 2,5 mln lat temu) i trwa do dziś. Dzieli się na 2 epoki: wczesną - PLEJSTOCEN (potocznie 
nazywany epoką lodowcową) i późną - HOLOCEN (nazywany potocznie epoką polodowcową). 

DENUDACJA
Denudacja to proces zachodzący na powierzchni Ziemi, który doprowadza do jej obniżania i wyrównywania przez wodę 
i wiatr. Obejmuje takie procesy jak m.in. wietrzenie, erozja, ruchy masowe Ziemi.

GLINA ZWAŁOWA 
Glina zwałowa, nazywana gliną lodowcową lub gliną morenową, to skała ilasta, rodzaj gliny, który zazwyczaj tworzy 
niewarstwowany materiał osadowy, powstający z błota morenowego, składający się z grubszych frakcji. Na glinę zwałową 
składa się materiał wmarznięty niegdyś w lodowiec, który po stopieniu lodu został osadzony na skałach podłoża. 

GYTIA 
Gytia to osad organiczny lub organiczno-mineralny powstający na dnie jezior, zwłaszcza eutroficznych, o barwie szarej.

HOLOCEN 
Holocen to najmłodsza epoka geologiczna trwająca współcześnie. Za jej początek przyjmuje się rok 11 650 BP*. Holocen 
rozpoczął się z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, którego centrum znajdowało się w Skandynawii. W Polsce 
zlodowacenie to objęło całe Pomorze.
*BP, before present (z ang. „przed teraźniejszością”) to system datowania, stosowany w geologii i archeologii 
wykorzystywany do oznaczania wydarzeń z przeszłości. Za "teraźniejszość" przyjęty został rok 1950.

KAPTAŻ 
Kaptaż (fr. captage) to termin stosowany w geologii, oznaczający przeciągnięcie, przechwycenie górnego odcinka rzeki słabiej 
erodującej, o mniejszym spadku, przez rzekę aktywniejszą. Zachodzi głównie wskutek silniejszej erozji wstecznej jednej 
z rzek, spowodowanej jej większym spadkiem pod wpływem obniżenia się bazy erozyjnej. Prowadzi do przecięcia wododziału 
i do powstania przełomu rzecznego. O dokonanym kaptażu świadczy opuszczona przez rzekę, często zabagniona część doliny 
oraz silny zakręt rzeki.

KEM 
Jest formą ukształtowania powierzchni ziemi, taką jak garb lub pagórek, o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy 
kilkuset metrów. Kemy mają kształt stożka z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami. Tworzą go warstwowo ułożone 
piaski, mułki i żwiry, które były osadzane w szczelinach i zagłębieniach w obrębie lądolodu, martwego lodu, bądź między 
sąsiednimi lobami lodowca. Powstają dzięki wodom roztopowym, tworzącym kem fluwioglacjalny lub wodom stojącym jako 
kem limnoglacjalny. Osady przy brzegach kemu są zwykle zaburzone. 

OSADY DELUWIALNE 
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa deluvium, oznaczającego wymycie. Osady deluwialne to luźny lub słabo spojony osad, 
powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych 
itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe.
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PLEJSTOCEN 
Plejstocen to epoka lodowcowa, w której klimat ulegał wielokrotnym wahaniom i następowało kilka wielkich fal ochłodzeń 
(glacjałów) i ociepleń (interglacjałów). 

SANDR 
Sandr to rozległy, bardzo płaski stożek napływowy, zbudowany ze żwirów i piasków wypłukanych, a następnie osadzonych 
przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu. Ze względu 
na ubogie i piaszczyste gleby bielicowe obszary sandrowe porastają zwykle bory sosnowe. Bory Tucholskie, w tym Zaborski 
Park Krajobrazowy, należą do najbardziej znanych w Polsce pól sandrowych, nazywanych Wielkim Sandrem Brdy. W okolicy 
Leśna piaski i żwiry wodnolodowcowe powstały pod koniec plejstocenu. Na skutek akumulacji osadów przed czołem 
topniejącego lądolodu, nastąpiło zasypanie brył martwego lodu przez piaski wodnolodowcowe.

STADIAŁ 
Stadiał to chłodniejszy okres w glacjale, podczas którego lodowce zwiększają swój zasięg. Stadiały oddzielone są od siebie 
interstadiałami, czyli okresami cieplejszymi, podczas których lodowce „cofają się” na niewielkie odległości. Zlodowacenie 
północnopolskie dzieli się na:
1. późny glacjał, od 15 tys. lat temu do 11,7 tys. lat temu
2. pełny (=plenivistulian), od 70 tys. lat temu do 15 tys. lat temu
- górny, 25-15 tys. lat temu
- środkowy, 55-25 tys. lat temu
- dolny, 70-55 tys. lat temu
3. wczesny, 115-70 tys. lat temu
Okolice Leśna w czasie zlodowacenia Wisły lądolód przykrył dwukrotnie: w stadiale środkowym i stadiale górnym.

WYSOCZYZNA MORENOWA 
Wysoczyzna morenowa to forma polodowcowa utworzona z gliny zwałowej transportowanej i osadzonej bezpośrednio przez 
lodowiec. Materiał skalny pochodził głównie ze zdzierania (egzaracji) podłoża skalnego na obszarze Skandynawii. 

ZLODOWACENIE WARTY - ŚRODKOWOPOLSKIE
Zlodowacenie Warty nazywane jest zlodowaceniem środkowopolskim lub zlodowaceniem Odry. Jest to środkowe ze 
zlodowaceń, które objęło obszar Polski w plejstocenie. Zlodowacenie to nastąpiło przed zlodowaceniem Wisły. Lądolód 
zlodowacenia Warty przykrył ,,wyspę” Brus i pozostawił po sobie gliny zwałowe, tworząc wysoczyznę morenową, nazywaną 
wyspą bruską. Wyspa wyraźnie odznacza się w krajobrazie sandrowym Borów Tucholskich. Stanowiła barierę dla wód 
roztopowych w późniejszych okresach geologicznych. „Ominięcie” wysoczyzny morenowej związane było z ochronną rolą 
brył martwego lodu, czyli lodu który oderwał się od zasadniczej części lądolodu w czasie jego wycofywania (regresji) i zalegał 
przez dłuższy czas na tym obszarze. Potwierdza to występowanie rozległych obniżeń wytopiskowych w okolicach Leśna, 
Asmusa i Małych Chełmów. Ze względu na żyźniejszy charakter podłoża w rejonie Brus rozwinęło się rolnictwo.



ZLODOWACENIE WISŁY - PÓŁNOCNOPOLSKIE
Zlodowacenie Wisły nazywane jest Vistulianem, północnopolskim, zlodowaceniem bałtyckim lub ostatnim zlodowaceniem. 
Jego centrum znajdowało się w Skandynawii. Współczesna rzeźba Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest jego dziełem. Wraz 
z ustąpieniem lądolodu skandynawskiego rzeźbę zaczęły kształtować osady polodowcowe, w tym osady rzeczne (żwiry, 
piaski, muły, mady), osady jeziorne (kreda jeziorna, gytie), torfowiskowe (torfy i namuły torfiaste) oraz utworzone przez wiatr 
osady eoliczne (wydmy).

Zasięg lądolodu w Europie podczas zlodowaceń Wisły. Źródło: Wikipedia
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