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Streszczenie
Celem badań jest inwentaryzacja dziewięciu dużych głazów narzutowych leżących in situ 
na zalesionych terenach Pałuk w północno-wschodniej Wielkopolsce (zachodnia Polska). 
Z uwagi na niezmienioną od czasów deglacjacji lokalizację, mogą one posłużyć ustale-
niu chronologii deglacjacji ostatniego lądolodu w północno-zachodniej Polsce. Wiedza 
o dużych głazach narzutowych wraz z pozostałymi elementami georóżnorodności Pałuk, 
regionu turystycznie peryferyjnego, stanowi potencjał rozwoju geoturystyki, a ta z kolei 
może być kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju regionu. 

Prace terenowe służyły zebraniu danych charakteryzujących poszczególne głazy na-
rzutowe wraz ze wskazaniem ich obszaru źródłowego w Skandynawii, jeśli reprezentują 
typ eratyka przewodniego. Zwracano uwagę zarówno na zapis procesów sub/inglacjal-
nych, jak i peryglacjalnych oddziałujących na przedpolu topniejącego lądolodu, a także 
współczesnych procesów morfogenetycznych. W opisie szczegółowym głazów podkre-
ślano ich znaczenie naukowe, poznawcze, edukacyjne, wychowawcze, kulturotwórcze, 
konserwatorskie, prośrodowiskowe i rekreacyjne. 

Położenie głazów narzutowych w  lesie czyni z  nich interesujące obiekty docelowe 
sylwano turystyki. W dobie zmiany oczekiwań społecznych względem funkcji lasu na ko-
rzyść funkcji społecznych, edukacyjnych (edukacja ekologiczna) i turystyczno-rekreacyj-
nych konieczna jest ich dobra promocja poprzedzona badaniami eksperckimi. Niniejsza 
praca zapewnia taki transfer wiedzy.
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Abstract 
The aim of the research is to make an inventory of nine large erratic boulders lying in 
situ in the forested areas of Pałuki in the north-east Wielkopolska (West Poland). Due to 
their location unchanged since the deglaciation times, they can be used to establish the 
chronology of the deglaciation of the last ice sheet in north-western Poland. The knowl-
edge of large erratic boulders along with other elements of geodiversity of Pałuki, a pe-
ripheral tourist region, is a potential for the development of geotourism, which in turn 
can be a driving force for the sustainable development of the region. 

Field work was used to collect data characterizing individual boulders and indicat-
ing their source area in Scandinavia, if they represent the indicator type of an erratic. 
Attention was paid to the record of sub/inglacial and periglacial processes affecting the 
foreland of the melting ice sheet, as well as contemporary morphogenetic processes. The 
detailed description of the boulders emphasized their scientific, cognitive, educational, 
upbringing, cultural, conservation, pro-environmental and recreational importance. 

The location of the erratic boulders in the forest makes them interesting targets for 
tourism in naturally valuable areas. In the age of changing social expectations with re-
gard to forest functions in favor of social, educational (ecological education) and tourist 
and recreational functions, their good promotion is necessary, preceded by expert re-
search. This paper provides such knowledge transfer.

Keywords: erratic boulders, Scandinavian ice sheet, Vistula glaciation, geotourism, sus-
tainable development, Pałuki, western Poland.

WPROWADZENIE

Geodziedzictwo obejmuje te elementy i cechy georóżnorodności Ziemi, które ze 
względów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, duchowych, estetycznych, 
ekologicznych lub ekosystemowych, zasługują na ochronę (Crofts i  in., 2020, 
2021). Według Urbana i  in. (2020), „dziedzictwo geologiczne to abiotyczne ele-
menty przyrody – fragmenty skorupy ziemskiej, jej rzeźba oraz procesy kształtu-
jące Ziemię, które umożliwiają naukową rekonstrukcję dziejów Ziemi i życia na 
niej oraz zrozumienie kształtujących ją procesów”. 

Dziedzictwem geologicznym są zatem, w świetle tych definicji, także głazy na-
rzutowe (Górska-Zabielska, 2015, 2020, 2021a, b). Są to fragmenty skał oderwanych 
(egzarowanych) od podłoża na obszarze alimentacyjnym (np. w  Skandynawii) 
w plejstocenie. Ich nazwę tłumaczy fakt, że zostały one naniesione (narzucone) 
przez lądolód. Często spotyka się inną ich nazwę, a mianowicie „eratyki”, która 
z kolei pochodzi od łacińskiego słowa errare, co oznacza „błądzić, wałęsać się”. 



Geodziedzictwo w lesie – o śladach lądolodu na Pałukach  301

Przyjmuje się, że narzutniaki, których długość najkrótszej osi jest większa niż 50 
cm, są nazywane głazami narzutowymi.

Choć niemi, pełnią ci świadkowie epoki glacjalnej wielorakie funkcje. W przy-
padku, kiedy głaz nie zmienił swej lokalizacji (poprzez czynnik antropogeniczny) 
od momentu depozycji glacjalnej (czyli w pozycji in situ), ma przede wszystkim 
walor naukowy. Wykorzystuje się go wówczas w  analizach statystycznych do 
określenia głównego kierunku transportu przez lądolód, jak również do datowa-
nia początku deglacjacji obszaru objętego zlodowaceniem z  użyciem izotopów 
kosmogenicznych, np. 10Be (m.in. Rinterknecht i in., 2005, 2012; Ivy-Ochs, Kober, 
2008; Tylmann i in., 2017, 2019). 

Jeśli głaz narzutowy jest objęty ochroną prawną, pełni rolę konserwatorską. 
Głaz dużych rozmiarów i odpowiednio wyeksponowany – może pełnić funkcję 
estetyczną (Kirillova i in., 2014; Kirillova, Lehto, 2015; Ruban i in., 2020) czy hi-
storyczną (Górska-Zabielska, 2010). Zlokalizowany na szlaku turystycznym czy 
wzdłuż green way (Zaręba, 2007; Heliak, 2010) pełni rolę rekreacyjną, a wyposa-
żony dodatkowo w tablicę informacyjną ma walor edukacyjny (np. Wolniewicz, 
2021). 

Funkcja edukacyjna głazu narzutowego może być także realizowana poprzez 
transfer wiedzy między ekspertem, geointerpretatorem, przewodnikiem wyciecz-
ki a odbiorcą (np. Górska-Zabielska, 2018; Kubalikova i in., 2021). Warto dołożyć 
starań, by była poprzedzona obserwacją (geowatching; Garofano, 2015). Wtedy 
następujący przekaz informacji będzie ułatwiony. Może on dotyczyć m.in. typu 
petrograficznego skały, procesów geologicznych, jakie zachodziły w przeszłości 
w  obszarze źródłowym [np. wietrzenie czy niszczące procesy subglacjalne: eg-
zaracja (erozja glacjalna), detersja (wygładzanie) i detrakcja (wyorywanie)] oraz 
z okresu, kiedy były transportowane w obrębie lądolodu na obszar depozycji gla-
cjalnej (np. obróbka naroży czy detersja podłoża, po którym przemieszczał się 
lądolód). Jeśli tylko są obecne, pokazywane są na powierzchni głazu ślady od-
działywania procesów peryglacjalnych (na przedpolu lądolodu), funkcjonujących 
w strefie ekstraglacjalnej (pozaglacjalnej). Ekspert zwróci także uwagę na zapis 
współczesnych procesów morfogenetycznych, modelujących powierzchnię głazu 
narzutowego.

Taką rolę pełnią także głazy narzutowe, które dla ich zachowania, zostały prze-
mieszczone i np. zgromadzone w lapidariach (np. Meyer, 2006; Górska-Zabielska, 
Dobracki, 2015; Keiter, 2017; Górska-Zabielska, 2020b, 2021), gdzie dodatkowo 
pełnią funkcję społeczną, wychowawczą, prośrodowiskową poprzez uświadomie-
nie odbiorcom, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania przyrody jest zacho-
wanie i ochrona wszystkich jej elementów (Urban i in., 2021).

Głazy narzutowe mają duży potencjał do rozwoju geoturystyki (m.in. Makosz, 
Stanienda, 2012; Górska-Zabielska, Dobracki, 2015; Woźniak i in., 2015; Górska-
Zabielska, Zabielski, 2018; Górska-Zabielska i in., 2019, 2020; Górska-Zabielska, 
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2020, 2021a). Jest to ciągle słabo rozwinięta w  Polsce gałąź turystyki przyrod-
niczej, mająca na celu ochronę dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego 
poprzez efektywne zabezpieczenie geostanowisk, szeroką promocję nauk geolo-
gicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycznych. Z terenu 
Niemiec znane są liczne ogródki petrograficzne (lapidaria), które takie funkcje 
pełnią, nie zawsze jednak ich znaczenie geoturystyczne jest wyraźnie wyarty-
kułowane (np. Meyer 1981, 2006, 2008; https://www.findlingspark-nochten.de/
index.php/de/findlingspark/projekte/geologische-schaetze-der-grenzregion). 
Geoturystyka bezkonfliktowo wykorzystuje naturalne walory obszaru w lokalnej 
polityce zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego (np. Brilha i in., 
2018). W ten sposób staje się kołem zamachowym polityki lokalnych samorządów 
mającej na celu podniesienie jakości życia mieszkańców regionu, żyjących w są-
siedztwie tego cennego dziedzictwa geologicznego. 

Geostanowisko to naturalne stanowisko, które świadczy o  związku między 
procesami, które ukształtowały Ziemię, a  powstałymi produktami funkcjonu-
jącymi w  przeszłości i  nadal oddziałującymi na teraźniejszość. Geostanowiska 
reprezentują zasoby geodziedzictwa, które należy badać, chronić i rozwijać, aby 
zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość dalszego poznawania historii geolo-
gicznej Ziemi, cieszenia się naturalnym pięknem miejsc i wspomagania rozwoju 
społeczno-gospodarczego (Bruno, 2015). Znaczenie dziedzictwa geologicznego 
dla nauki i edukacji społecznej oraz wartości same w sobie (immanentne) tego 
dziedzictwa motywują do jego ochrony (Gray, 2013; Brilha i in., 2018; Crofts i in., 
2020; Urban i in., 2020). Lista polskich geostanowisk z opisem jest ogólnodostęp-
na w  Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski przy Państwowym Instytucie 
Geologicznym Państwowym Instytucie Naukowym (http://geoportal.pgi.gov.pl/
portal/page/portal/geostanowiska). Objęte ochroną prawną obiekty przyrody nie-
ożywionej znajdują się, również w ogólnodostępnym, Centralnym Rejestrze Form 
Ochrony Przyrody przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://crfop.
gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf).

Lokalizacja in situ głazów narzutowych ogranicza się współcześnie w zasadzie 
jedynie do pól ornych, skąd są często antropogenicznie przemieszczane na są-
siednią miedzę (Górska-Zabielska i in., 2022). Te obiekty są także obecne w obrę-
bie zbiorowisk leśnych (np. Górska-Zabielska, 2010; Woźniak i in., 2015), gdzie są 
prawnie udostępniane turystom (ustawa o lasach, 1991; Polityka Leśna Państwa, 
1997; zarządzenie nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 1999).

Od 1997 r. datuje się w Polsce wyraźne odejście od drzewostanowo-produkcyj-
nej funkcji lasu na rzecz spełnienia przez ekosystemy leśne wielorakich funkcji, 
w tym społecznych i turystyczno-rekreacyjnych (Płotkowski, 2008). Konieczność 
udostępnienia lasu dla potrzeb rekreacji wynika, zdaniem Janeczko (2005), z ro-
snącego zainteresowania społeczeństwa rekreacją w ogóle, w szczególności wypo-
czynkiem na terenach leśnych. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów, lokalizacja 

https://www.findlingspark-nochten.de/index.php/de/findlingspark/projekte/geologische-schaetze-der-grenzregion
https://www.findlingspark-nochten.de/index.php/de/findlingspark/projekte/geologische-schaetze-der-grenzregion
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf
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poszczególnych elementów przestrzennych i urządzeń rekreacyjnego wyposaże-
nia powinna być dostosowana do oczekiwań osób wypoczywających w  lasach. 
Uwzględnienie turystycznych i  wypoczynkowych preferencji społeczeństwa, 
obok oceny przydatności rekreacyjnej środowiska leśnego, stanowi podstawę wła-
ściwego przystosowania lasu dla potrzeb rekreacji. Zdaniem Janeczko i in. (2017), 
„preferencje rekreacyjne, podobnie jak i oczekiwania społeczne względem funk-
cji społecznych lasu zmieniają się. U podstaw tego zjawiska leżą przede wszyst-
kim czynniki o charakterze społeczno-gospodarczym, takie jak większa mobil-
ność ludności, wzrost ilości czasu wolnego, wzrost dobrobytu społeczeństw itp.” 
Turystyka oparta na przyrodzie, w tym model wypoczynku w lesie, rozszerzyła 
możliwości rekreacji na świeżym powietrzu wraz z pojawieniem się nowych ak-
tywności rekreacyjnych (np. nordic walking, geocaching, TRInO, linopark w koro-
nie drzew; Gössling, Hickler, 2005, s. 96), a także rozwojem określonej infrastruk-
tury, ułatwiającej wypoczynek (ścieżki do jazdy konnej, trasy rowerowe, trasy dla 
narciarzy biegowych itp.). Najwyraźniejsze zmiany sposobu rekreacyjnego użyt-
kowania lasu dotyczą lasów położonych w zasięgu aglomeracji wielkomiejskich 
(np. Woźniak i in., 2015; Bonilla-Duarte i in., 2021).

Turystyka w  lesie (zwana też sylwanoturystyką), której towarzyszy rekreacja 
oraz edukacja ekologiczna, jest przedmiotem odrębnych badań naukowych (m.in. 
Hörnsten, 2000; Lindhagen, Hörnsten, 2000; Gössling, Hickler, 2005; Janeczko, 
2005; Janeczko, Janeczko, 2005; Kikulski, 2008, 2009; Ahtikoski i in., 2011; Hulewicz, 
Rutkiewicz, 2017; Gołos, 2018; Szymańska, Kalejta, 2018; Wierzbicka, 2018; Kowal 
i in., 2019; Zawadzka, Bielinis, 2019; Janeczko i in. 2020; Kang i in., 2021).

W pracach skupiających się na potencjale rozwoju geoturystyki w lesie jest ona 
traktowana na równi z pozostałym użytkowaniem terenu w granicach obszaru 
badawczego i  nie jest wyróżnikiem celu badawczego. Stąd zasoby geologiczne 
ograniczone do środowisk leśnych i możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej 
opartej na obiektach abiotycznych tam występujących były przedmiotem odręb-
nych zainteresowań naukowych w bardzo ograniczonym zakresie (np. Kieszek, 
Kikulski, 2004; Górska-Zabielska, 2010; Woźniak i  in., 2015; Szczęch i  in., 
2016; Kasprowska-Nowak, 2017; Chen, 2019; Kasprowska-Nowak, Marek, 2019; 
Chrobak i in., 2021). 

Polskie Lasy Państwowe udostępniają w swoim serwisie internetowym aktu-
alizowane zakładki dotyczące turystyki i rekreacji (https://www.lasy.gov.pl/pl/tu-
rystyka). Zachęcają też internautów do zachowań rekreacyjnych według własnych 
indywidualnych upodobań (https://czaswlas.pl/mapa).

OBSZAR BADAŃ

Pałuki to mikroregion historyczny i etnograficzny, położony w północno-wschod-
niej Wielkopolsce (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Paluki). Obszar Pałuk wy-

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka
https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka
https://czaswlas.pl/mapa
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Paluki
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tycza położenie rzek: Noteci na północy i  wschodzie oraz  Wełny na południu. 
Rozpościera się na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskie-
go, między krainami historyczno-geograficznymi: Krajną na północy, Kujawami 
na północnym wschodzie i wschodzie, a Wielkopolską na południu i zachodzie. 
Według najnowszej regionalizacji Polski (Solon i in., 2018), Pałuki leżą we wschod-
niej części Pojezierza Chodzieskiego, północnej części Pojezierza Gnieźnieńskiego 
oraz środkowej i północnej części Pojezierza Żnińsko-Mogileńskiego. Głównymi 
ośrodkami miejskimi są: Wągrowiec, Gołańcz, Kcynia i Żnin (ryc. 1). 

Pod względem kulturowym i historycznym Pałuki należy wiązać z początkiem 
państwowości Polski. Hasło „tu wszystko się zaczęło” nawiązuje do wyników prac 
archeologicznych Szlaku Piastowskiego, który nadal podlega szczegółowym ba-
daniom naukowym (np. Nowaczyk i in., 2017). Stanowiska archeologiczne, w któ-
rych zakończono badania naukowe, są udostępniane turystom (np. Muzeum 
Archeologiczne w Biskupinie).

Ryc. 1. Rozmieszczenie głazów narzutowych na Pałukach, omawianych w niniej-
szym artykule, na tle zasięgów oscylacji

Objaśnienia: OSJ – skocko-janowieckiej, OR – ryszewskiej, OSS – sypniewsko-sieleckiej i FCh 
– fazy chodzieskiej lądolodu podczas zlodowacenia wisły 

Źródło: OpenStreetMap, zmienione; zasięgi czoła lądolodu podczas postojów według Kozar-
skiego (1962).
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Pałuki cechuje bogata georóżnorodność. W  świetle literatury (m.in. Gray, 
2004, 2005, 2013, 2018; Zwoliński, 2004; Serrano, Ruiz-Flano, 2007; Coratza i in., 
2018; Kubalíková i  in., 2021) georóżnorodność to naturalny zespół (różnorod-
ność) elementów geologicznych (skały, minerały, skamieniałości), geomorfologicz-
nych (ukształtowanie terenu, procesy fizyczne, chemiczne) oraz cech glebowych. 
Obejmuje ich relacje, właściwości, interpretacje i systemy. Bogata georóżnorodność 
obszaru badań jest pokłosiem głównie działalności ostatniego na tym terenie lą-
dolodu skandynawskiego. W plejstocenie, epoce geologicznej, trwającej od około 
2,6 mln do 11,7 tys. lat temu, lądolód skandynawski wkraczał na teren Polski kil-
kakrotnie. Jego ostatni maksymalny zasięg w okolicach Leszna w czasie zlodowa-
cenia wisły (zwanego także północnopolskim lub bałtyckim) datuje się na około 20 
ka BP (Kozarski, 1995). W następstwie zmian klimatycznych lądolód zaczął wyco-
fywać się na północ. Nie był to ruch jednostajny, lecz oscylacyjny – czoło lądolodu 
zatrzymało się po drodze najpierw w północnym Poznaniu, a potem w okolicach 
Brzeźna, każdorazowo pozostawiając/odsłaniając pagórkowatą rzeźbę terenu. 

Deglacjacja obszaru Pałuk nastąpiła definitywnie w  okresie między 18,8 ka 
BP (subfaza poznańska) a 17,7 ka BP (faza chodzieska) (Kozarski, 2005). Kurczący 
się lądolód pozostawił wiele zróżnicowanych form i osadów. Ten młodoglacjalny 
krajobraz cechuje się zasadniczo równiną morenową o mało urozmaiconej rzeź-
bie terenu (wysoczyzna morenowa płaska) (Sydow, Machowiak, 2004). Bardziej 
urozmaicony krajobraz tworzy przebiegająca równoleżnikowo dolina (genezy 
pradolinnej) rzeki Wełny z mocno wciętymi w wysoczyznę systemami rynien je-
ziornych z nią związanych. Dziś są one wypełnione wodą Jeziora Tonowskiego, 
Jeziora Wolskiego i Rogowskiego czy Sobiejujskiego Dużego i Małego Żnińskiego. 
Większe deniwelacje związane są ze strefami pagórków morenowych oscylacji 
ryszewskiej (Kozarski, 1962) na południowym skraju obszaru badań (na połu-
dnie od Rogowa i Gąsawy) oraz fazy chodzieskiej (17,7 ka BP, Kozarski, 1995) na 
północy regionu. Nie brak tu wodnolodowcowych form akumulacyjnych (rów-
niny sandrowe, kemy) i erozyjnych (np. rynny subglacjalne, dziś najczęściej wy-
korzystywane przez cieki, dolinki wód roztopowych, zagłębienia po martwym 
lodzie). Poza zapisem procesów glacjalnych i fluwioglacjalnych, w rzeźbie obszaru 
dostrzec można także zespoły form rzecznych, eolicznych i akumulacji bagiennej 
(Sydow, Machowiak, 2004). 

Na terenie Pałuk występują liczne formy objęte ochroną prawną (Ustawa 
o ochronie przyrody z 2004 r.). Wśród form konserwatorskich (http://crfop.gdos.
gov.pl/CRFOP/index.jsf) można wymienić m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu 
Jezior Żnińskich i  Jezior Rogowskich, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe je-
zior w gminie Rogowo, obszary Natura 2000 Pojezierza Gnieźnieńskiego i Ostoi 
Barcińsko-Gąsawskiej, użytek ekologiczny Długi Bród oraz liczne pomniki przy-
rody ożywionej i  nieożywionej (głazy narzutowe). W  tej ostatniej grupie nale-
ży wskazać trzy głazy narzutowe w zachodniej i południowo-zachodniej części 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf
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Pałuk, opisane przez autorkę (2010) oraz znajdujące się w Centralnym Rejestrze 
Geostanowisk Polski. Wiele wymienionych form ochronnych występuje w obrę-
bie zbiorowisk leśnych. 

Podsumowując, zinwentaryzowana i łatwo dostępna w Internecie duża liczba 
wielorakich form terenu oraz form prawnie chronionych, w sąsiedztwie korzeni 
polskiej państwowości i bogatych zasobów archeologicznych na Pałukach, może 
zostać wykorzystana w edukacji i turystyce na obszarach przyrodniczo cennych 
(Gałuszka i  in., 2008; Karasiewicz, Szyda, 2017; Płoskonka, 2018). Wymienione 
walory w dobie zrównoważonego rozwoju, którego narzędziem jest geoturystyka, 
mogą służyć dywersyfikacji oferty (geo)turystycznej. A  ta z  kolei ma duży po-
tencjał, aby stać się generatorem rozwoju gospodarczego, który przekłada się na 
wyższą jakość życia mieszkańców regionu. 

CEL BADAŃ

Celem badań jest przede wszystkim inwentaryzacja dziewięciu dużych głazów 
narzutowych występujących in situ na zalesionych terenach Pałuk w północno-
-wschodniej Wielkopolsce (zachodnia Polska). Jak dotąd nie były one przedmio-
tem jakiejkolwiek publikacji naukowej. Świadomość ich obecności na obszarze 
badawczym jest niewielka. Z upowszechnieniem wiedzy o nich wiąże się nadzieję 
na postęp w ustaleniu chronologii deglacjacji ostatniego lądolodu w północno-
-zachodniej Polsce w oparciu o metodę datowania nuklidów kosmogenicznych. 

Wiedza o dużych głazach narzutowych wraz z pozostałymi elementami georóż-
norodności Pałuk, regionu turystycznie peryferyjnego, stanowi potencjał rozwoju 
geoturystyki, a ta z kolei może być kołem zamachowym zrównoważonego rozwo-
ju regionu. Celem artykułu jest zatem promocja geoturystyki w oparciu o trans-
fer wiedzy eksperckiej dotyczącej mało znanych szerszemu odbiorcy dziewięciu 
głazów narzutowych, należących do dziedzictwa geologicznego obszarów leśnych 
Pałuk. Wszystkie badane obiekty występują in situ w obrębie lub w otulinie lasu. 

Praca jest także odpowiedzią na apel Paschalis (1997, 2002), by dokonywać no-
wych odkryć badawczych w szeroko rozumianym leśnictwie, „bowiem stan nauk 
leśnych nie jest wystarczający”. Autorka ma też nadzieję, że artykuł zainteresuje 
tych czytelników, którzy pasjonują się geologią czy geomorfologią, nauczycieli geo-
grafii lub geointerpretatorów, jak również inne osoby, w tym turystów, które być 
może po raz pierwszy dostrzegą w głazach narzutowych interesujące obiekty, sta-
nowiące „elementy abiotycznej części ekosystemu” leśnego (por. Urban i in., 2021).

METODY BADAŃ

Badania terenowe przeprowadzono latem i zimą 2021 r. Badaczom towarzyszyła 
Izabela Nowak, licencjonowany przewodnik PTTK województwa kujawsko-po-
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morskiego, która wskazała lokalizację dziewięciu głazów narzutowych. Prace te-
renowe polegały na zebraniu informacji dotyczących wymiarów, typu petrogra-
ficznego i rodzaju eratyka oraz jego charakterystycznych cech. Szczegółowy opis 
metodyki badań podano w innych opracowaniach autorki (np. Górska-Zabielska 
i in., 2020, 2022). Każdorazowo potwierdzono lokalizację in situ. Szacunkową ob-
jętość głazów (tab. 1) wyliczano na podstawie wzoru Schulza (1999): 0,523 × dłu-
gość × szerokość × wysokość, a ciężar – przyjmując, że 1 m3 = 2,75 t. Zwracano 
uwagę na zapisane na powierzchni głazu narzutowego mikroformy w postaci np. 
półksiężycowatych zadziorów czy wygładów lodowcowych, których powstanie 
jest charakterystyczne dla środowiska subglacjalnego, gdy głaz transportowany 
w stopie lądolodu tarł o twardsze niż ów głaz podłoże. Badano również kształt 
naroży, tj. ich obróbkę, będącą dowodem na transport w wysokoenergetycznych 
tunelach sub- i  inglacjalnych. Udokumentowano także charakterystyczne dla 
środowiska peryglacjalnego mikroformy, które zapisały się na powierzchni głazu 
(np. eolizację powierzchni, ślady korazji, granie). Oddziałujące współcześnie na 
powierzchnię głazu procesy morfogenetyczne (np. eksfoliacja, korazja, koloni-

Ryc. 2. Rozmieszczenie głazów narzutowych, omawianych artykule, na tle jedno-
stek fizycznogeograficznych północno-wschodniej Wielkopolski

Źródło: Kondracki (2000), zmienione.
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zacja florą epilityczną; np. Górska-Zabielska, 2015; Górska-Zabielska i in., 2020) 
były również przedmiotem analizy terenowej.

Lokalizację badanych głazów narzutowych przedstawiono na dwóch rycinach: 
na tle zasięgów oscylacji czoła lądolodu podczas zlodowacenia wisły [w okresie 
między subfazą poznańską (18,8 ka BP) a fazą chodzieską (17,7 ka BP); Kozarski 
2005; ryc. 1] oraz na tle regionów fizycznogeograficznych według Kondrackiego 
(2012; ryc. 2). 

Podstawowe cechy opisujące badane obiekty zamieszczone są w  tabeli 1. 
Skandynawski obszar źródłowy narzutniaków przewodnich pokazano na rycinie 3. 

Ryc. 3. Główne obszary źródłowe gła-
zów narzutowych z  południowej 
części tarczy bałtyckiej, inwenta-
ryzowanych na obszarze depozycji 
glacjalnej

Objaśnienia: 1 – porfir Bredvad, 2 – granit 
Garberg, 3 – porfir Grönklitt, 4 – porfir 
Dalarna, 5 – granit Siljan, 6 – porfir Oslo, 
7 – granit Bohus, 8 – granit Filipstad, 
9 – granit Uppsala, 10 – granit Stock-
holm, 11 – granit Åland i granit rapakiwi 
Åland, 12 – porfir kwarcowy Åland, 13 
– czerwony porfir bałtycki, 14 – brązowy 
porfir bałtycki, 15 – czarnokit, 16 – gra-
nit Småland, 17 – porfir Påskallavik, 18 – 
szary granit Växjö, 19 – czerwony granit 
Växjö, 20 – granit Karlshamn, 21 – granit 
Halen, 22 – granit Vänga, 23 – bazalt ze 
Skanii, 24 – granity i gnejsy Bornholmu

Źródło: Schulz (2003).
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PRZEGLĄD GŁAZÓW NARZUTOWYCH PAŁUK

1. Głaz koło leśniczówki Oćwieka

Jest to migmatyt (skała metamorficzna) z dobrze widocznymi dysharmonijnymi 
fałdami leukosomu (ryc. 4), czyli struktury magmowej, bogatej w kwarc, skalenie 
typu plagioklaz lub skalenie alkaliczne, przeważnie o jasnej barwie. Obecność ta-
kiej struktury w skale świadczy, że proces jej krystalizacji zachodził w czasie, kie-
dy stop magmowy był jeszcze silnie uplastyczniony. Wystający nad rzędną terenu 
fragment głazu narzutowego nosi ślady obróbki glacjalnej w postaci zaokrąglo-
nych naroży. Nie jest eratykiem przewodnim. Głaz jest częściowo odkopany, co 
widać po kołnierzu osadów, które go otaczają. Jego część stropowa jest miejscami 
skolonizowana przez florę epilityczną. 

Głaz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Oćwieka. Do naj-
bliższej drogi utwardzonej, w prostej linii, jest około 200 m. Występuje w gra-
nicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich i  obszaru siedlisko-

Ryc. 4. Głaz narzutowy, migmatyt, z  doskonale widocznymi dysharmonijnymi 
fałdami leukosomu, w sąsiedztwie leśniczówki Oćwieka. Autor: M. Górska-
-Zabielska, 2021
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wego Natura 2000, w odległości około 1 km od niebieskiego rowerowego Szlaku 
Pałuckich Jezior. Jest pomnikiem przyrody nieożywionej chronionym prawem 
(tab. 1). 

2. Głaz koło gospodarstwa rybackiego, osada Bełki

Jest to granit Småland – eratyk przewodni – alimentowany przez lądolód skan-
dynawski w  południowo-wschodniej Szwecji (ryc. 3). Jest częściowo odsłonięty 
wskutek współczesnych procesów morfogenetycznych rozgrywających się na sto-
ku głęboko wciętej rynny subglacjalnej, dziś wykorzystywanej przez górny bieg 
rzeki Gąsawki. Wszystkie naroża głazu narzutowego są zaokrąglone. Dodatkowo 
coraz bardziej kulisty kształt głaz zyskuje wskutek eksfoliacji powierzchniowej 
warstwy skały. Głównymi czynnikami tego procesu są zmiany temperatury oraz 
krążenie wody i  roztworów w  mikroprzestrzeniach między minerałami, zwie-
trzałej powierzchni skały. Prowadzą one do rozpadu, dezintegracji skały.

Odnalezienie głazu w  lesie nie sprawia żadnych kłopotów, bo jest widoczny 
z leśnej ścieżki. Objęty ochroną prawną w postaci pomnika przyrody nieożywio-
nej, leży zaledwie 100 m od żółtego szlaku pieszego im. Leszka Białego i około 150 
m od niebieskiego rowerowego Szlaku Pałuckich Jezior. Podobnie jak głaz po-
przedni, leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich i ob-
szaru siedliskowego Natura 2000. W sąsiedztwie głazu, w odległości około 1 km, 
znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina Rzeki Gąsawki”. Taka sama od-
ległość dzieli głaz od rezerwatu „Źródła Gąsawki”. 

3. Kamienny Dom koło Szczepankowa

Głaz ten, największy na Pałukach, to anortozyt, pochodzący z obszaru rozcią-
gającego się między Uppland a Wyspami Alandzkimi (ryc. 3). Obtoczone kra-
wędzie głazu (ryc. 5) doskonale świadczą o procesach niszczących, rozgrywają-
cych się w przeszłości w środowisku glacjalnym. Natomiast ślady współczesnych 
procesów rzeźbiących powierzchnię badanego obiektu w postaci eksfoliacji (po-
wierzchniowego wietrzenia głównie fizycznego), dostrzec można w górnej partii 
skały. Na jednej ze ścian występuje lustro tektoniczne o wygładzonej powierzch-
ni z równoległymi rysami, wydłużonymi w kierunku tarcia dwóch powierzchni 
skały. Ta struktura ślizgowa może być zapisem odmłodzenia wcześniejszych nie-
ciągłości tektonicznych lub niewielkiego uskoku tektonicznego, wzdłuż którego 
następowało przemieszczanie się fragmentów pękniętej skały. Głaz narzutowy 
jest miejscami skolonizowany florą epilityczną. Niestety skała jest bezpowrotnie 
zniszczona wskutek antropopresji. 

Gabaryty, kształt i związana z głazem legenda były najpewniej tymi czynnika-
mi, które zadecydowały o objęciu go ochroną prawną już 1 kwietnia 1955 r. Dziś 
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głaz leży przy ścieżce leśnej, około 1,3 km na zachód od siedliska w Szczepankowie 
i 2 km na wschód od lotniska w Annowie. Towarzyszy mu okolicznościowa ta-
blica informacyjna (ryc. 6), przedstawiająca, także w języku angielskim, legendę, 
wymiary głazu i jego lokalizację na tle południowo-wschodniej części Pałuk. 

Lokalne podanie głosi, że dawno temu w miejscu Kamiennego Domu znajdo-
wał się zamek, zamieszkiwany przez samotnego, złego czarownika. Z nudów zwa-
biał zabłąkane w lesie dzieci. Poddawał je trudnym próbom, a gdy im nie podołały, 
zamieniał w kamienne posągi. Gdy pewnego dnia, mimo zakazu ojca, syn i cór-
ka biednego annowskiego kowala wyszli do lasu i  nie wrócili do kuźni na noc, 
najmłodszy z rodzeństwa postanowił je odszukać. Chłopiec, choć młody, był już 
bardzo mądry, odważny i posiadał szlachetne serce. Po dotarciu na zamek sprostał 
zadaniom złego gospodarza, rozpoznał kamienne postacie rodzeństwa, czym zdjął 
czar z nich oraz z pozostałych zaklętych posągów. Gdy dzieci wracały do swoich 
domów, usłyszały huk – warownia i zły właściciel zniknęli, a w miejscu zamku po 
dziś dzień znajduje się potężny głaz, który jest ostrzeżeniem, by słuchać rodziców. 

Głaz znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich i jest 
pomnikiem przyrody nieożywionej objętym prawem. Na tle pozostałych obiek-
tów badawczych zagospodarowanie miejsca wokół Kamiennego Domu stanowić 

Ryc. 5. Kamienny Dom koło Szczepankowa. Autor: M. Górska-Zabielska, 2021
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może lokalny wzór do naśladowania. Z drugiej jednak strony, trzeba przyznać, że 
daleko mu do sprostania potrzebom geoturysty. Tak przygotowane geostanowi-
ska znane są np. z Kotarwic (Kotarwicki Kamień) na południe od Radomia oraz 
z literatury (np. Górska-Zabielska, 2010). 

4. Głaz w Lubostroniu, koło dawnej leśniczówki

Jest to granit Uppsala – eratyk przewodni o obszarze źródłowym we wschod-
niej Szwecji (ryc. 3). Niewielkie wymiary części nadziemnej, silne skolonizowa-
nie florą epilityczną i ukrycie w zaroślach powodują, że nie jest widoczny, choć 
dostęp do niego jest bardzo łatwy – znajduje się na poboczu leśnej drogi pro-
wadzącej do zabudowań dawnej leśniczówki. Leży około 800 m na wschód od 
Noteci i w tej samej odległości na południowy zachód od XIX-wiecznego pałacu 
w Lubostroniu (https://zabytek.pl/pl/obiekty/lubostron-palac-w-zespole-palaco-
wo-parkowym), poza parkiem pałacowym. Jest chroniony prawem jako pomnik 
przyrody nieożywionej. 

Ryc. 6. Tablica w  języku polskim i  angielskim zapewnia turystom podstawowe 
informacje o głazie Kamienny Dom koło Szczepankowa. Autor: M. Górska-
-Zabielska, 2021

https://zabytek.pl/pl/obiekty/lubostron-palac-w-zespole-palacowo-parkowym
https://zabytek.pl/pl/obiekty/lubostron-palac-w-zespole-palacowo-parkowym


314 Maria Górska-Zabielska

5. Boża Męka (lub Duży Głaz) 

Jest to granit z wyraźnie eksponowaną żyłą pegmatytową. Od głazu poprzedniego 
oddalony jest w kierunku NNE zaledwie około 300 m. Nie jest eratykiem prze-
wodnim, stąd nie można dla niego, poza tarczą bałtycką, wskazać bardziej szcze-
gółowego obszaru źródłowego. Ma obtoczone naroża i  jest skolonizowany florą 
epilityczną. 

Dostęp do głazu jest w okresie wegetacyjnym bardzo utrudniony, bo obiekt 
jest całkowicie schowany w gęstych pokrzywach. Jedynym drogowskazem, odda-
lonym niestety od głazu na odległość około 5 m, jest charakterystyczna tabliczka 
informująca o pomniku przyrody. Głaz leży dziś w granicach parku pałacowego 
w Lubostroniu w sąsiedztwie zabytkowej, objętej ochroną prawną, alei lipowej, 
poza bezpośrednim dostępem z leśnego duktu. 

Oba głazy narzutowe nr 4 i 5 (ryc. 1, 2) leżą w sąsiedztwie niebieskiego piesze-
go Szlaku Pałuckiego, biegnącego w tej okolicy wzdłuż drogi asfaltowej Pturek–
Lubostroń.

6. Głaz narzutowy, leśnictwo Gromadno 

Leżący na terenie leśnictwa Dębogóra, w gminie Kcynia na północnych Pałukach, 
głaz narzutowy jest granitem Småland, wyegzarowanym z podłoża południowo-
-wschodniej Szwecji. Głaz jest częściowo odkopany (strop wystaje maksymalnie 
na około 35 cm ponad rzedną terenu). Dookoła niego znajduje się kołnierz osa-
dów, który dodatkowo utrudnia odnalezienie obiektu nawet z niewielkiej odległo-
ści. Część odsłonięta jest skolonizowana florą epilityczną. 

Głaz na pewno doświadczył antropopresji, co widać po śladach uszkodzeń 
i resztkach odłamanych fragmentów skały w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Dotarcie w okolice głazu nie jest trudne, bo leży na poboczu drogi leśnej, oko-
ło 1300 m na wschód od wsi Gromadno. Jest prawnie chronionym pomnikiem 
przyrody abiotycznej.

7. Duży Głaz w Gromadnie 

W sąsiedztwie poprzedniego obiektu, około 200 m na północ, znajduje się, znany 
pod nazwą Duży Głaz, kolejny pomnik przyrody nieożywionej. Jest eratykiem 
przewodnim – granitem Småland – mającym swój obszar alimentacyjny w połu-
dniowo-wschodniej Szwecji. W części naziemnej głazu dostrzec można zaokrą-
glone naroża, a jedna ze ścian, od strony tabliczki z napisem: „Pomnik przyrody”, 
wykształcona jest w postaci wygładu lodowcowego (ryc. 7). Strona dystalna skolo-
nizowana jest florą epilityczną.

Głaz leży przy ścieżce leśnej, wykorzystywanej przez grzybiarzy. 
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Znany był dużo wcześniej aniżeli obiekt nr 6, z tego powodu oraz z uwagi na 
wymiary, objęto go ochroną już 31 lipca 1970 r. 

8. Głaz narzutowy w Borku Oleskim

Jest to granit Blekinge, którego obszar źródłowy mieści się w południowej Szwecji 
(ryc. 3). Cechuje się zaokrąglonymi narożami i niestety dużymi śladami antropo-
presji. Jest miejscami skolonizowany florą epilityczną. 

Dotarcie do głazu nie stwarza żadnych kłopotów, bo można do niego się dostać 
samochodem. Leży w niedużej odległości (ok. 600 m) na wschód od czerwone-
go szlaku turystycznego Gołańcz–Kcynia, około 800 m na południe od zabudo-
wań wsi Oleszno, na terenie parku wiejskiego, w sąsiedztwie Strugi Gołanieckiej. 
Oznakowany jest dużą tablicą wskazującą na objęcie go ochroną prawną (ryc. 8).

Z  głazem związana jest jedna z  wągrowieckich legend opowiadająca o  za-
padniętej i ukrytej pod głazem karczmie. Za czasów swojej świetności była ona 
miejscem częstych i hucznych zabaw zakrapianych alkoholem. Podczas ostatniej 
doszło do zasztyletowania jednego z biesiadników, co jednak nie spowodowało 
zaprzestania zabawy. Kiedy upomniani po raz trzeci uczestnicy zabawy nie opu-

Ryc. 7. Duży Głaz w Gromadnie. Autor: M. Górska-Zabielska, 2021



316 Maria Górska-Zabielska

ścili gospody, tajemnicza postać przeklęła karczmę i  ta w  jednej chwili zapadła 
się pod ziemię. Na jej miejscu pojawił się olbrzymi głaz. Ponoć do dziś można 
dostrzec wypływającą z niego krew, kiedy w głaz uderzy się metalowym nożem. 

9. Głaz w otulinie leśnej w Załachowie

Jest to alandzki granit rapakivi, mający swój obszar alimentacji glacjalnej na 
Wyspach Alandzkich na środowym Bałtyku. Część odkopana odsłania obtoczo-
ne naroża i wykształcony na jednej z powierzchni wygład lodowcowy. 

Dotarcie do głazu nie jest trudne jedynie w  okresie pozawegetacyjnym, bo 
znajduje się on na uprawianym polu. Jest co prawda odkopany, ale jego strop znaj-
duje się na rzędnej terenu. Choć leży zaledwie 20 m od ściany lasu, porastającego 
południowy stok Jabłowskiej Góry (152 m n.p.m.), to w okresie wegetacyjnym jest 
całkowicie niewidoczny.

Omawiany głaz narzutowy jest jedynym na obszarze badań, nieobjętym 
ochroną prawną, co może sugerować, że został odkopany w niedalekiej przeszło-
ści. Jednak na tyle długiej, że flora epilityczna zdążyła miejscami skolonizować 
jego powierzchnię. 

Ryc. 8. Głaz w Borku Oleskim na trasie czerwonego szlaku turystycznego. Autor: 
M. Górska-Zabielska, 2021
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DYSKUSJA 

Pałuki w północno-wschodniej Wielkopolsce charakteryzują się bogatą georóż-
norodnością. Współtworzą ją takie elementy geodziedzictwa Pałuk, jak m.in. 
głazy narzutowe. Georóżnorodność regionu jest tym większa, im większe jest 
zróżnicowanie petrograficzne bloków skalnych i im większa jest liczba eratyków 
przewodnich alimentowanych na rozpoznanych obszarach skandynawskiej pro-
weniencji. Opisywane w pracy dziewięć głazów narzutowych dotarło na obszar 
depozycji wraz z  ostatnim na tym terenie lądolodem podczas fazy ryszewskiej 
(Kozarski, 1962) zlodowacenia wisły (MIS 2) w okresie między 18,8 ka BP a 17,7 
ka BP (Kozarski, 1995). I od czasów glacjalnej depozycji leżą w niezmienionej lo-
kalizacji, czyli in situ. Tym samym wspierają rekonstrukcję kierunku nasunięcia 
ostatniego na tym terenie lądolodu. 

Zwraca uwagę zbieżność lokalizacji dużych badanych głazów narzutowych 
z zasięgami postojów czoła lądolodu wisły w  trakcie kolejnych oscylacji w cza-
sie recesji z  linii subfazy poznańskiej (ryc. 1). Podobną tendencję w swoich ba-
daniach, ale w  innych częściach Polski, zauważyli Urban (1990, 1997), Stoiński 
(1997), Pernal (2004, 2005), Kusztal (2016) i  autorka (Górska-Zabielska i  in., 
2019a, b). Także ostatnie badania Górskiej-Zabielskiej i  in. (2022) na Wyżynie 
Przedborskiej w środkowej Polsce dokumentują regiony zwiększonej obecności 
głazów narzutowych na wzgórzach moreny czołowej z okresu maksymalnego za-
sięgu (faza odry) lądolodu środkowopolskiego MIS 6. 

Warto odnotować jeszcze jedną prawidłowość, a  mianowicie, że poza 
Kamiennym Domem koło Szczepankowa (głaz nr 3) jak dotąd nie odnaleziono 
podobnej wielkości głazów narzutowych na obszarach pomiędzy strefami glacjo-
marginalnymi pałuckiego obszaru badań. Do podobnych ustaleń doszli Zabielski 
na zapleczu (badania w ramach SMGP, 2021) oraz autorka na przedpolu strefy 
glacjomarginalnej MIS 6 w zachodniej części Wyżyny Małopolskiej, którzy nie 
zaobserwowali tam wyraźnie zwiększonej liczebności głazów narzutowych.

Pałuckie głazy narzutowe znajdują się in situ, są więc odpowiednimi obiekta-
mi, które można w przyszłości wykorzystać w datowaniu nuklidów kosmogenicz-
nych na ziemi. Jest to nowoczesna technika rutynowo używana do bezpośred-
niego datowania moren, umożliwiająca konstruowanie chronologii recesji czoła 
lądolodu (np. Tylmann i in., 2017, 2019a, b).

Na powierzchni niektórych badanych głazów narzutowych można dostrzec 
ślady peryglacjalnych i współczesnych procesów morfogenetycznych. Wszystkie 
wymienione elementy składają się na wartość naukową i poznawczą głazów na-
rzutowych. Z tej racji należy je zaliczyć do geostanowisk (Reynard, 2004; Migoń, 
2012; Raposo i in., 2018), a więc takich elementów georóżnorodności in situ, które 
są przedmiotem zainteresowania naukowego, do celów turystycznych i edukacyj-
nych (Reynard i in., 2007; Bruno i in., 2014).
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Głazy narzutowe nr 3, 5 i 7 cechują wartości kulturowe, bo mają one swoje 
nazwy własne, a  głazy nr 3 i  8, dodatkowo, owiane są legendą. Z  racji dużych 
wymiarów posiadają walor estetyczny. Poza głazem nr 9, pozostałe są chronione 
prawem w postaci pomników przyrody nieożywionej. Zaledwie jeden (głaz nr 3) 
jest geostanowiskiem zarejestrowanym w  Centralnym Rejestrze Geostanowisk 
Polski (PIG-PIB, 2010).

Opisane głazy narzutowe pełnią już wielorakie funkcje (naukową, estetyczną, 
kulturową, konserwatorską i  drogowskazową). Wydaje się, że nie ma przeciw-
wskazań, aby obiekty spełniały te funkcje również w przyszłości. Przede wszyst-
kim te ważne geostanowiska in situ (Brilha, 2016) wymagają ochrony. Ich ochrona 
in situ jest ważnym zadaniem, ponieważ daje obecnym i przyszłym pokoleniom 
badaczy możliwość zrozumienia historii Ziemi, przeszłych zmian środowisko-
wych i zjawisk geologicznych (Raposo i in., 2018). Głazy narzutowe są narażone 
na oddziaływanie procesów naturalnych i działalności antropogenicznej i muszą 
być chronione ze względu na wartość, jaką reprezentują. Badania terenowe prze-
prowadzone przez autorkę na Pomorzu Środkowym (północna Polska) wskazują, 
że objęcie głazu narzutowego ochroną prawną nie chroni go przez zniszczeniem 
czy nawet usunięciem ze środowiska. Udokumentowano przecież przypadki 
bezpowrotnego niszczenia głazów narzutowych w  warsztatach kamieniarskich 
(Piotrowski, 2008; Chrząszczewski, 2009). Zestaw opracowanych strategii geo-
ochrony koncentruje się na zarządzaniu elementami geologicznymi obecnymi 
w geostanowiskach (Henriques i in., 2011) w celu utrzymania: georóżnorodności, 
zachowującej reprezentatywne przykłady obiektów geologicznych oraz jako na-
turalnych wskaźników oceny wielkości zmian, tj. zdolności systemów przyrodni-
czych do zmian i ewolucji w sposób naturalny (Sharples, 2002).

Aby strategia geoochrony była skuteczna, konieczna jest ciągła edukacja wśród 
szeroko pojętej grupy odbiorców, którzy odziedziczyli walory geologiczne regio-
nu. Efektem transferu takich informacji jest wzrost świadomości turystów, rekre-
antów, uczniów, uczestników zielonych szkół wartości obiektu geodziedzictwa, 
w tym głazu narzutowego, w odtworzeniu przeszłości geologicznej obszaru, w któ-
rym się on znajduje. Znajomy głaz przemawia do mieszkańców, którzy umieją do-
cenić dziedzictwo geologiczne swojej małej ojczyzny. A stąd niedaleka już droga do 
troski o zachowanie głazu – świadka epoki glacjalnej – w niezmienionym stanie.

A przecież głazy narzutowe i – szerzej – okazy skalne, typowe dla najbliższej 
okolicy, mają duży potencjał do rozwoju lokalnej geoturystyki. Znane są z  lite-
ratury przykłady wykorzystania tych obiektów w  turystyce edukacyjnej, kra-
joznawczej czy przyrodniczej (np. Górska-Zabielska, 2008, 2009, 2009, 2021; 
Górska-Zabielska, Dobracki, 2015; Waldron i in., 2016; Ciupa i in., 2017; Mader, 
Bąk, 2019; Muszer, 2019; Moliner, Mampel, 2019; Elmi i  in., 2020; Krzeczyńska 
i in., 2020; Cai, 2021). Są one wtedy kołem zamachowym zrównoważonego roz-
woju lokalnych społeczności. Przynoszą korzyści ekonomiczne wszystkim tym 
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osobom, które pracują nad wyeksponowaniem i geointerpretacją głazów narzu-
towych, a więc począwszy od pomysłodawców i architektów krajobrazu, poprzez 
pracowników transportujących i operatorów dźwigów, projektantów i producen-
tów tablic informacyjnych oraz identyfikatorów, aż po geointerpretatorów i kon-
serwatorów zagospodarowanej przestrzeni, którzy czynią starania, by obiekty 
pozostały w stanie niezmienionym i bezpiecznym w odbiorze przez geoturystów. 

Podczas gdy większość powyższych czynności usługowych może być zreali-
zowana w okolicy występowania głazów narzutowych, to największy kłopot jest 
z pozyskaniem miejscowego geointerpretatora, który fachowo i w atrakcyjny spo-
sób umiałby wskazać wartości geodziedzictwa i piękno tych elementów przyrody 
nieożywionej. Deficyt wykwalifikowanych przewodników próbuje się w  Polsce 
zlikwidować poprzez wprowadzenie do oferty edukacyjnej na uczelniach wyż-
szych specjalności geoturystyka. Mimo to zainteresowanie takimi studiami jest 
niewielkie, stąd najpewniej na wykorzystanie potencjału głazów narzutowych 
w rozwoju geoturystyki trzeba będzie jeszcze poczekać. Niemniej autorkę cieszą, 
znane jej, oddolne inicjatywy, wypływające ze strony samorządów, pasjonatów 
przyrodników, zainteresowanych mieszkańców, mające na celu uzupełnienie 
tych braków (np. Górska-Zabielska, Dobracki, 2015; Żbikowski, 2018; Górska-
Zabielska, 2021; https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/
10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin; dostęp: 31.01.2022; 
https://staszow.naszemiasto.pl/uroczyste-otwarcie-sciezki-przyrodniczej-oraz-
-centrum/ar/c1-8566027; dostęp: 25.07.2022; https://www.pruszkow.pl/aktualno-
sci-srodowisko/geosciezka-w-ramach-bo-2022/; dostęp: 25.07.2022). 

Badane głazy narzutowe są elementem dziedzictwa geologicznego, współtwo-
rząc georóżnorodność regionu. Będąc w pozycji in situ, głazy narzutowe świadczą 
o obecności na obszarze badawczym lądolodu i rekonstruują kierunek jego nasu-
nięcia. Na powierzchni niektórych głazów można dostrzec ślady peryglacjalnych 
i współczesnych procesów morfogenetycznych. Wszystkie wymienione elementy 
składają się na wartość naukową i poznawczą głazów narzutowych. Badane obiek-
ty charakteryzują ponadto wartości kulturowe, estetyczne i konserwatorskie. 

Wszystkie te cechy stanowią wartość edukacyjną badanych głazów narzu-
towych, którą wykorzystuje geoturystyka. By jednak mogła ona zostać w pełni 
spożytkowana, obiekty muszą być dostępne i przygotowane na odbiór turystów. 
Konieczne jest wyposażenie geosites w  tablice informacyjne, a  najlepiej możli-
wość skorzystania z  transferu wiedzy od lokalnego geointerpretatora. Ceniona 
przez turystów jest też infrastruktura turystyczna (szlak turystyczny, parking, 
ławka, stół z  wiatą, toaleta), która zachęci do dotarcia do głazu narzutowe-
go. Zorganizowane wycieczki z  przewodnikiem oraz takie geoaktywności, jak: 
TRInO (https://trino.pttk.pl/), geocaching, quest, bieg na orientację, organizacja 
Dnia Ziemi, Dnia Głazu oraz inne (np. https://www.moryn.pl/art,97,dzien-gla-
zu-2013; dostęp: 31.01.2022; Żbikowski, 2018; https://www.wirtualnygarwolin.

https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin
https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin
https://staszow.naszemiasto.pl/uroczyste-otwarcie-sciezki-przyrodniczej-oraz-centrum/ar/c1-8566027
https://staszow.naszemiasto.pl/uroczyste-otwarcie-sciezki-przyrodniczej-oraz-centrum/ar/c1-8566027
https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/geosciezka-w-ramach-bo-2022/
https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/geosciezka-w-ramach-bo-2022/
https://trino.pttk.pl/
https://www.moryn.pl/art,97,dzien-glazu-2013
https://www.moryn.pl/art,97,dzien-glazu-2013
https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin
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pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-
-garwolin; dostęp: 31.01.2022; Górska-Zabielska, 2021) z powodzeniem promują 
dziedzictwo geologiczne najbliższej okolicy. Niestety pałuckie głazy narzutowe 
nie są, jak dotąd, obiektem szerszego zainteresowania ze strony lokalnych wło-
darzy regionu. Pewnym sygnałem jest pomysł zaproponowany przez zaledwie 
jednego lokalnego przewodnika ze Żnina, by wprowadzić badane głazy na listę 
ciekawych miejsc do odwiedzenia przez turystów podczas pobytu w północno-
-wschodniej Wielkopolsce. Odbiorcami oferty geoturystycznej mogą być wte-
dy osoby zwiedzające archeologiczno-historyczny Szlak Piastowski czy obiekty 
dziedzictwa kulturowego regionu, np. pałac w Lubostroniu. Mogą to być także 
ekoturyści, spacerujący po przyrodniczo cennych obszarach leśnych, z  dala od 
ośrodków miejskich. Ci jednak, w  świetle literatury (Kikulski, 2009), preferują 
lasy niezagospodarowane obiektami rekreacyjnymi.

PODSUMOWANIE

Należy stwierdzić, że wysokie walory edukacyjne omówionych w artykule głazów 
narzutowych na Pałukach nie są obecnie wykorzystane w geoturystyce. A prze-
cież, łącznie z pozostałymi elementami stanowiącymi georóżnorodność regionu, 
podnoszą atrakcyjność turystyczną. W  dobie zrównoważonego rozwoju nowa 
oferta turystyczna może stać się dźwignią podnoszącą jakość życia lokalnej spo-
łeczności na wyższy poziom. Szansą na poprawę sytuacji ekonomicznej mogłoby 
być na przykład przygotowanie kompleksowego produktu geoturystycznego czy 
wręcz powołanie geoparku. Od tego, w jaki sposób i jak szybko omówione walo-
ry naukowe, kulturowe i estetyczne głazów narzutowych, poza pozostałymi ele-
mentami składowymi dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zostaną spo-
żytkowane w  (geo)turystyce, zależy poziom dobrobytu mieszkańców i  sytuacji 
ekonomicznej Pałuk. Nie od dziś bowiem wiadomo, że dziedzictwo, poprzez swój 
wkład w rozwój gospodarczy, geoturystykę i rekreację, zapewnia wiele korzyści 
społeczeństwu i środowisku naturalnemu. 

W planach na przyszłość warto dołożyć starań, by zwaloryzować omówione 
głazy narzutowe na tle wszystkich elementów georóżnorodności Pałuk i wskazać 
te najciekawsze obiekty dziedzictwa geologicznego i  geomorfologicznego, które 
dobrze wypromowane mogą przyciągnąć uwagę (geo)turystów. Tym bardziej, że 
oczekiwania społeczne względem funkcji lasu zmieniają się współcześnie coraz 
częściej na korzyść funkcji społecznych, edukacyjnych (edukacja ekologiczna, 
prośrodowiskowa) i turystyczno-rekreacyjnych.

https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin
https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10770-jedrek-nowy-pomnik-przyrody-w-gminie-garwolin
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