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Rys.1. £ódŸ na tle jednostek
geomorfologicznych œrodkowej Polski w
podziale S.Gilewskiej (1986).

Rys.3. Józefów.
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Fot.2. Radogoszcz-Zachód. Krête koryto Soko³ówki

1

J. GoŸdzik 1977
Fot.1. Mileszki. W¹wóz

c

B

C

ul. Piotrkowska

A

m
n.p.m.
260

VIII

A. Przekrój przez pagórek kemowy wg H.Klatkowej
(1972)
B. Zmiany zwi¹zane z eksploatacj¹ piasków i ¿wirów
oraz wype³nieniem wyrobiska odpadami
1. glina morenowa dolna
2. piaski i ¿wiry kemu
3. glina ablacyjna
4. glina morenowa górna
5. odpady

240

D

E

F

G

Moszczenica

5

IE
£ÓDZK

NIA

WZNIES

I

3

E

3

a. pó³nocna granica Wy¿yn Polskich
b. maksymalny zasiêg ostatniego l¹dolodu
skandynawskiego
c. opracowany teren
1. Wysoczyzna Be³chatowska
2. Wysoczyzna £ódzka
3. Wysoczyzna Rawska
4. Równina £owicko-B³oñska
5. Równina £aska
6. Równina Piotrkowska

4

2

Ner

220
200

m
n.p.m.
260
240
220
200

180

180

160

160

140

140
0

15

10

5

20

25

km

Rys.2. Przekrój geomorfologiczno-geologiczny przez g³ówne formy terenu
Zlodowacenie œrodkowopolskie,
stadia³ warty

Kreda
1. margle i opoki

2. glina morenowa

4. piaski glacifluwialne

3. piaski i ¿wiry glacifluwialne

5. zaburzone piaski i ¿wiry, z udzia³em mu³ów i glin

K. Turkowska 1990
Fot.8. Lublinek. Dolina Neru. Osady dna doliny

K. Turkowska 1990
Fot.7. Lublinek. Dolina Neru. Osady terasy vistuliañskiej

ATLAS MIASTA £ODZI
Plansza VIII: RzeŸba terenu
Jan GoŸdzik, Jadwiga Wieczorkowska
Okolice £odzi po³o¿one s¹ w rozleg³ej prowincji geomorfologicznej – Ni¿u Œrodkowoeuropejskim,
blisko jego po³udniowej granicy z Wy¿ynami Polskimi. W odleg³oœci oko³o 65 km na pó³noc od £odzi
przebiega wa¿na granica geomorfologiczna wyznaczaj¹ca po³udniowy zasiêg ostatniego l¹dolodu
w Polsce (rys. 1). Jest to równoczeœnie granica dwóch podprowincji – Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich
i Nizin Œrodkowopolskich wg podzia³u S. Gilewskiej. £ódŸ i jej okolice po³o¿one s¹ w obrêbie tych
Nizin, w makroregionie Wzniesieñ £ódzkich, a w mezoregionie Wysoczyzny £ódzkiej. Niektórzy
geografowie w³¹czali okolice £odzi do strefy wy¿yn. Jednak obszar ten przy wysokoœciach poni¿ej
300 m n.p.m., a tak¿e braku udzia³u starszego pod³o¿a w rzeŸbie, nie mo¿e byæ uznany za wy¿ynê. Na
podstawie podobieñstwa cech morfologicznych, a w znacznym stopniu tak¿e budowy wewnêtrznej oraz
genezy form terenu, wyró¿niono na terytorium £odzi, nastêpuj¹ce jednostki geomorfologiczne (mapa 1):
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J. GoŸdzik 1977
Fot.6. £ódŸ, al. Mickiewicza blisko ul. ¯eromskiego.
Dwie gliny morenowe rozdzielone piaskami, buduj¹ce
równinê moreny dennej

RzeŸba terenu, na którym le¿y £ódŸ wytworzona zosta³a w wyniku dzia³alnoœci l¹dolodu, wód
lodowcowych oraz procesów dzia³aj¹cych w œrodowisku peryglacyjnym i klimatu umiarkowanego.
Cechy rzeŸby i jej geneza by³y przedmiotem wielu prac, z których najwa¿niejsze podajemy w spisie
literatury.
W plejstocenie na obszar ten kilkakrotnie nasuwa³y siê l¹dolody skandynawskie pozostawiaj¹c osady
o mi¹¿szoœci dochodz¹cej do 150 m. Ostatnim z nich na tym terenie by³ l¹dolód warciañski, który
wytworzy³ zespó³ form lodowcowych i wód lodowcowych do dziœ stanowi¹cych najwa¿niejsze elementy
rzeŸby. Dominuj¹c¹ formê stanowi stoliwo kemowe usytuowane w pó³nocno-wschodniej czêsci terenu
(wys. 240–280 m n.p.m.) zbudowane z piasków i ¿wirów, którymi wody lodowcowe wype³ni³y
przestrzeñ woln¹ od lodu w topniej¹cym l¹dolodzie (mapa 1, 2, rys. 2, fot. 3, 4). Powierzchnia stoliwa
opada stromym stokiem ku erozyjnemu poziomowi zbudowanemu z utworów g³ównie piaszczystych,
w ró¿nym stopniu zdeformowanych, œciêtych i miejscami przykrytych pokryw¹ piaszczysto-¿wirow¹ lub
glin¹. Jedynie od wschodu stoliwo kontaktuje bezpoœrednio z falist¹, przewa¿nie gliniast¹ wysoczyzn¹
morenow¹. Podobna wysoczyzna, pozostawiona przez zanikaj¹cy l¹dolód, rozci¹ga siê poni¿ej poziomu
erozyjnego i opada stopniami na zachód i po³udnie (fot. 5, 6), przybieraj¹c w najni¿szych miejscach
postaæ wyle¿ysk po bry³ach lodu. Ponad powierzchni¹ wysoczyzny morenowej wznosz¹ siê kemy –
niewielkie pagórki piaszczysto-¿wirowe, utworzone w szczelinach lodowca. Najczêœciej s¹ rozproszone,
ale niekiedy tworz¹ wyraŸne skupienia, np. w rejonie Rudy Pabianickiej i Chojen (rys. 3). Bezpoœrednio
na pó³noc od £odzi wznosz¹ siê wzgórza moren czo³owych zbudowane z zaburzonych glacitektonicznie
osadów piaszczysto-¿wirowych i glin (podobn¹ budowê ma wa³ po³o¿ony na po³udniowy zachód od
£odzi). Dalej na pó³noc teren opada stopniami w stronê Pradoliny Warszawsko-Berliñskiej. Ostatnimi
œladami dzia³alnoœci wód lodowcowych s¹ piaszczyste p³aty sandrów widoczne w pó³nocno-zachodnich
i po³udniowo-wschodnich obrze¿ach miasta. Na powierzchni wysoczyzny morenowej i sandrów
powsta³y po wytopieniu bry³ lodowych zag³êbienia bezodp³ywowe; w niektórych z nich utworzy³y siê
jeziora.
W zbli¿onym do wspó³czesnego klimacie interglacja³u eemskiego, sukcesywnie sp³ycane jeziora
zarasta³y roœlinnoœci¹ torfowiskow¹ (mapa 2, rys. 2). Zaczê³o siê tak¿e formowanie sieci dolin
rzecznych wykorzystuj¹cych najni¿ej po³o¿one fragmenty terenu.
W czasie kolejnego och³odzenia (zlodowacenie wis³y, vistulian) okolice £odzi znalaz³y siê pod
dzia³aniem klimatu zimnego w œrodowisku peryglacyjnym. Roœlinnoœæ, bujna w eemie, uleg³a
znacznemu przerzedzeniu, a okresami nawet zanika³a, umo¿liwiaj¹c dzia³anie sp³ukiwania i innych
procesów transportuj¹cych luŸny materia³ w dó³ stoku. Rozwinê³a siê trwa³a wieloletnia zmarzlina i, co
za tym idzie, powszechna nieprzepuszczalnoœæ gruntu. Sp³ywaj¹ce po powierzchni wody opadowe,
koncentruj¹c siê wytworzy³y sieæ suchych obecnie dolin denudacyjnych wcinaj¹cych siê we wczeœniej
wykszta³cone formy. Doliny denudacyjne uchodzi³y do dolin rzecznych i dostarcza³y tam znacznych
iloœci osadów (rys. 2). W okresie najch³odniejszym i najsuchszym dzia³a³y intensywne procesy eoliczne,
transportuj¹ce piaski, których czêœæ trafi³a do dolin, gdzie przeci¹¿one rzeki p³ynê³y rozga³êzionymi
korytami, wytwarzaj¹c rozleg³e dna. W koñcowej fazie tego okresu wkraczaj¹ca roœlinnoœæ hamowa³a
ruch piasków eolicznych, powoduj¹c powstanie p³askich pokryw eolicznych (fot. 5), i wydm. Przez ca³y
vistulian dokonywa³o siê dalsze zape³nianie mis jeziornych i zag³êbieñ w powierzchni wysoczyzny
morenowej.

Holocen
7. piaski i mu³y ma³ych dolin

9. piaski rzeczne terasy nadzalewowej

8. pokrywowe piaski eoliczne

J. GoŸdzik 1993
Fot.5. Róg ul. Piotrkowskiej i ul. A. Struga. W ods³oniêciu
widoczna glina morenowa przykryta eolicznymi piaskami
pokrywowymi i cienk¹ pokryw¹ osadów antropogenicznych

10. piaski i mu³y dna doliny

12. powierzchnie przekszta³cone antropogenicznie

11. osady antropogeniczne

A-G. punkty zmiany kierunku przekroju

J. GoŸdzik 2001
Fot.4. Stoki. Piaski i ¿wiry glacifluwialne stoliwa kemowego.
Najg³êbsza ¿wirownia w woj. ³ódzkim (70m)

Ocieplenie w koñcu vistulianu i powrót klimatu umiarkowanego w holocenie spowodowa³ kolejne
zmiany. Rzeki zasobniejsze w wodê, eroduj¹c w g³¹b dolin, rozciê³y dawne dna, pozostawiaj¹c ich
fragmenty w postaci teras nadzalewowych (fot. 7). Obecnie rzeki p³yn¹ pojedynczymi meandruj¹cymi
korytami (fot. 2) po du¿o wê¿szych, zalewanych dnach dolinnych (fot. 8). Bujniejsza ni¿ w vistulianie
roœlinnoœæ utrwali³a przekszta³cone i obni¿one formy glacjalne i peryglacjalne. W osiach niektórych
dolin denudacyjnych rozwinê³y siê jednak formy sp³ukiwania wód okresowych – w¹wozy (fot. 1) lub
parowy.
W wyniku dzia³ania wszystkich procesów geomorfologicznych powsta³a rzeŸba terenu, któr¹
przedstawiono na mapie 2. W czêœci pó³nocno-wschodniej, gdzie teren wznosi siê najwy¿ej (mapa 1),
a rzeŸba jest silnie urozmaicona, wystêpuj¹ najwiêksze spadki, miejscami przekraczaj¹ce nawet 100
(mapa 3). Kontrastuje z ni¹ pozosta³a czêœæ £odzi, wykazuj¹ca s³abe nachylenia powierzchni terenu, poza
w¹skimi pasami dolin.
W £odzi, podobnie jak w innych obszarach silnie zurbanizowanych, obserwuje siê wyraŸne
przekszta³cenia rzeŸby spowodowane dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ cz³owieka. Powsta³y liczne nowe formy
rzeŸby, a wiele form naturalnych uleg³o przeobra¿eniu. Jednoczeœnie w wyniku antropopresji nast¹pi³o
zintensyfikowanie lub os³abienie dzia³ania naturalnych czynników kszta³tuj¹cych rzeŸbê.
Na mapie antropogenicznych przekszta³ceñ rzeŸby (mapa 4) wyró¿niono formy, które powsta³y w
wyniku gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka oraz zaznaczono istotne przekszta³cenia form naturalnych
w wyniku tej dzia³alnoœci. Przedstawiono te zmiany w trzech etapach:
1. do 1914 r., 2. od 1914 do 1960 r., 3. od 1960 do 2001 r.
W £odzi, wœród form utworzonych na skutek niszcz¹cej dzia³alnoœci cz³owieka, dominuj¹ wyrobiska, zwi¹zane z eksploatacj¹ surowców mineralnych dla budownictwa. Rodzaj surowców i skala ich
eksploatacji zmienia³y siê wraz z ewolucj¹ technologii w budownictwie. Do lat 70. ubieg³ego wieku
g³ównym materia³em budowlanym by³a ceg³a. Potrzebna do jej produkcji glina powszechnie wystêpuje
blisko powierzchni, za wyj¹tkiem czêœci wschodniej miasta. Cegielnie i towarzysz¹ce im rozleg³e, ale
p³ytkie, glinianki powstawa³y na obrze¿ach miasta, w kolejnych fazach jego rozwoju (mapa 4). W tym
okresie w budownictwie zu¿ywano stosunkowo ma³o piasku i dlatego tylko niektóre z wyrobisk
o œrednicach powy¿ej 100 m, ze wzglêdu na skalê, mo¿na by³o przedstawiæ na mapie 4.
Zasadnicza zmiana rodzaju wydobywanych surowców nast¹pi³a na prze³omie lat 60. i 70. XX w.,
gdy w budownictwie zaczêto wykorzystywaæ tzw. wielk¹ p³ytê. Likwidowano cegielnie, a do produkcji
p³yt potrzebna by³a znaczna iloœæ piasku i ¿wiru. Powsta³y wtedy doœæ rozleg³e i g³êbokie piaskownie
i ¿wirownie (zw³aszcza w kemach – rys. 3), z których czêœæ jest czynna do chwili obecnej (mapa 4).
Wœród nich znajduje siê najg³êbsze w woj. ³ódzkim wyrobisko z eksploatacj¹ piasku i ¿wiru (fot. 4).
W wyniku intensywnej eksploatacji kruszywa niektóre wzgórza kemowe zniknê³y, a teren splantowano. Czêœæ wyrobisk, w których zaprzestano eksploatacji, zasypano odpadami i w niektórych
przywrócono w przybli¿eniu kszta³t naturalnych form. Pozosta³e wyrobiska uleg³y sp³yceniu, a ich stoki
z³agodzeniu, w wyniku dzia³ania procesów naturalnych.
Wkopy i nasypy powsta³y przede wszystkim wzd³u¿ linii kolejowych i dróg ko³owych dla
osi¹gniêcia wyrównanych poziomów w miejscach bardziej urozmaiconej rzeŸby terenu. W przypadku
dróg ko³owych tworzono nasypy lub wkopy w celu budowy bezkolizyjnych skrzy¿owañ.

J. GoŸdzik 1977
Fot.3. Nowosolna. Spiêtrzone utwory piaszczyste
z brze¿nej czêœci stoliwa kemowego

Nieliczne ha³dy o bokach powy¿ej 100 m, a wiêc mo¿liwe do przedstawienia na mapie 1 : 100 000
w zasadzie zbudowane s¹ z gruntów, pochodz¹cych z wykopów pod fundamenty budynków nowych
du¿ych osiedli oraz budowli przemys³owych.
Do elementów rzeŸby terenu poddanych szczególnie silnej antropopresji nale¿¹ dna dolin. Dna
w warunkach naturalnych wyraŸnie wyodrêbniaj¹ce siê w dolinach rzecznych, uleg³y miejscami tak
silnemu przekszta³ceniu, ¿e obecnie bardzo trudno odczytaæ je w krajobrazie miasta. Skutki przekszta³cania den dolin z poszczególnych faz rozwoju miasta nak³ada³y siê i trudno je rozdzieliæ. Dlatego na
mapie 4 przedstawiono sumaryczny stopieñ ich przekszta³cenia.
Zabudowê mo¿na uznaæ za specyficzne formy terenu, których powierzchnia górna wyznacza granicê
litosfery. Wp³ywaj¹ one m.in. na dynamikê powietrza blisko powierzchni terenu i powierzchniowy sp³yw
wód.
Proces przekszta³cania rzeŸby terenu w mieœcie, w zwi¹zku z siln¹ antropopresj¹, trwa nieustannie.
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