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Wstęp
Opracowanie geomorfologiczno-geologiczne dziewięciu 
obiektów archeologicznych w okolicach jeziora Jeziorak 
wykonano w ramach projektu Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur, 
kierowanego przez prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskie-
go. W grupie badanych obiektów znalazły się grodziska 
w Lasecznie Małym, Gulbiu i Kamionce, gm. Iława, na 
wyspie Wielka Żuława w Iławie oraz w Urowie, Mozgo-
wie, Dubie, Wieprzu (na wyspie Bukowiec) i Borecznie, 
gm. Zalewo (ryc. 1).

Badania geologiczne wykonano od czerwca do końca 
listopada 2012 roku, a składały się na nie prace tere-
nowe i prace kameralne. Na początku prac terenowych 
przeprowadzono rekonesans, w ramach którego wyko-
nano 33 sondowania ręczne do głębokości 3,3 m lekką 
sondą holenderskiej irmy Eijkelkamp. Po analizie danych 
i sporządzeniu wstępnych przekrojów geologicznych, 
zaplanowano wiercenia mechaniczne, które wykonano 
zestawem udarowym firmy Eijkelkamp do różnorod-
nych gruntów. Sonda udarowa służy do poboru rdzeni 
o nienaruszonej strukturze z osadów o bardzo zróżni-
cowanej konsolidacji, począwszy od luźnych piasków do 
zwietrzeliny skalnej. Podstawowymi składnikami sondy 
jest sześć próbników rurowych jedno- i dwumetrowej 
długości o zmiennych średnicach od 10 cm do 3,5 cm 
oraz wibromłot, za pomocą którego próbniki zagłębiane 
są w badanych osadach. Taki sposób wiercenia gwaran-
tuje pozyskanie kompletnego rdzenia osadów o niena-
ruszonej i niezaburzonej strukturze, który możliwy jest 
do obserwowania, opisania i opróbowania. Firma Eijkel-
kamp zaleca użycie sondy do głębokości 6 m, natomiast 
w praktyce głębokość penetracji zależy od warunków 
geologicznych i doświadczenia osób obsługujących son-
dę i wynosi nawet do 18 m. Podstawową zaletą wyni-
kającą z użycia sondy udarowej jest możliwość odwier-
cenia i opróbowania ponad 6 m profilu. W rdzeniach 
o nienaruszonej strukturze można było rozpoznawać 
i opisywać z dużą precyzją nawet najcieńsze przewar-
stwienia osadów. Należy także podkreślić dużą mobil-
ność sondy Eijkelkamp, którą można stosować niemal 
w każdym terenie. Opisywanym zestawem wykonano 48 
wierceń do głębokości 6,0 m. Dodatkowo wykorzystano 

2 wiercenia archiwalne udostępnione przez właściciela 
posesji w Mozgowie.

Na podstawie 83 wierceń sporządzono 11 przekrojów 
geologicznych, na których zawarto główne cechy rzeźby 
i budowę geologiczną opracowywanych obiektów i ich 
otoczenia. Wiercenia, przekroje geologiczne, profile 
wkopów archeologicznych, obserwacje terenowe i mapy 
sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:200 wykonane przez 
mgr Jacka Błaszczyka, stały się podstawą do opracowa-
nia sytuacji geomorfologiczno-geologicznej badanych 
stanowisk archeologicznych.

Położenie izyczno-geograiczne i budowa geologicz-
na okolic Jezioraka
Jezioro Jeziorak położone jest na terenie Pojezierza Iław-
skiego. Administracyjnie należy do województwa war-
mińsko-mazurskiego, powiat iławski. W geobotanicznym 
podziale Polski według Szafera1 omawiany teren należy 
do Prowincji Niżowo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, 
Działu Bałtyckiego, Pasa Równin Przymorskich i Wyso-
czyzn Pomorskich, Krainy Pojezierze Pomorskie, Okręgu 
Iławskiego.

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 
Kondrackiego2 Jeziorak znajduje się w prowincji Niż 
Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza Południo-
wobałtyckie, makroregion Pojezierze Iławskie. Otocze-
nie Jezioraka to po części obszar wysoczyzny polodow-
cowej, powstałej w okresie recesji lądolodu stadiału 
górnego (głównego) zlodowacenia Wisły (faz leszczyń-
sko-poznańskiej i pomorskiej) oraz obszar sandrowy, 
pochodzący z fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. 

Obszar opracowania jest zróżnicowany morfolo-
gicznie, deniwelacje osiągają około 50 m (od około 
98 m n.p.m. na poziomie jezior do około 144 m n.p.m. 
koło Karpowa), a wysokość względna niektórych form 
dochodzi do około 30 m. Występujące tu powierzchnie 
wysoczyzny falistej urozmaicone są różnorodnymi for-
mami akumulacyjnymi i zagłębieniami bezodpływowymi. 
Zagłębienia zajmują jeziora oraz wyrównane powierzch-

1 Szafer 1977.
2 Kondracki 2002.
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nie tarasów sandrowych i równin zastoiskowych, a także 
rynny subglacjalne i kemy. 

Wysoczyzna morenowa falista położona jest średnio 
na wysokości 110-120 m n.p.m. Charakteryzuje się wy-
stępowaniem licznych jezior i moren czołowych spię-
trzonych i akumulacyjnych, związanych z maksymalnym 
zasięgiem lokalnej oscylacji lądolodu fazy pomorskiej 
stadiału głównego zlodowacenia Wisły. Deniwelacje 
w tej części wysoczyzny rzadko przekraczają 10,0 m.

W sąsiedztwie Jezioraka wydzielono cztery poziomy 
sandrowe, powstałe podczas fazy pomorskiej zlodowa-
cenia Wisły. Pierwszy poziom sandrowy występuje na 
południe od Iławy i tworzy rozległe powierzchnie leżące 
na wysokości od około 112 m n.p.m. w rejonie Jamielni-
ka do około 125 m n.p.m. na zachód od Iławy. Kierunki 
warstwowań skośnych w osadach piaszczystych tego 
poziomu wskazują na dominujący kierunek przepływu 
wód sandrowych z północnego-wschodu na południo-
wy-zachód. Drugi poziom sandrowy występuje również 
na południe od Iławy i towarzyszy od wschodu pozio-
mowi pierwszemu. Jest silnie porozcinany przez rynny 
polodowcowe. Jego powierzchnia występuje na wyso-
kości około 115 m n.p.m. w rejonie Iławy. Poziom ten 
występuje także, w postaci mniej lub bardziej izolowa-
nych fragmentów, w rejonie Rudzienic i Kałdun. Trzeci 
poziom sandrowy występuje w dolinach sandrowych 
towarzyszących ciągom moren czołowych oraz przylega 
do Jezioraka, szczególnie w jego południowej części. Naj-
mniejszy, zachowany w postaci wąskich listew, czwarty 
poziom sandrowy położony jest na wysokości około 93-
100 m n.p.m., wyłącznie w dolinie Drwęcy, poza bada-
nym terenem.

Kolejną, charakterystyczną formą morfologiczną 
okolic Jezioraka są kemy. Pagórki i wzgórza kemowe, 
pojedyncze i w skupiskach, występują na omawianym 
terenie w różnych sytuacjach morfologicznych, zarówno 
na wysoczyźnie falistej (np. w rejonie Kamienia, Kałdun), 
jak i w obrębie bądź na obrzeżach obszarów sandrowych 
(np. w rejonie Gardzienia) oraz w rynnach subglacjalnych 
(np. w rejonie Iławy, Kamionki). Są to zwykle wydłużone 
wzgórza o średnicy rzędu 500-800 m, często większe 
i wysokości względnej do około 20 m. 

W okolicach Jezioraka występują co najmniej trzy sys-
temy rynien polodowcowych. Najstarszy układ, północ-
-południe, pochodzący z fazy poznańskiej (lub starszej) 
jest reprezentowany przez rynnę Jezioraka, która zosta-
ła odnowiona podczas fazy pomorskiej. Do tego układu 
należy także rynna Jeziora Zielonego (rejon Smolnik) 
oraz meandrująca rynna w rejonie Rudzienic. Rynnie 
towarzyszą równiny torfowe położone na wysokości 
około 100 m n.p.m. Drugi dominujący system rynien 
polodowcowych ma przebieg północny-wschód – połu-
dniowy-zachód, a do tego układu należy rynna Jezioraka 
(na północ od wyspy Żuława Wielka) oraz rynna jezior 
Gardzień-Stęgwica-Szymbarskie. System ten nawiązu-
je do głównego kierunku ruchu lądolodu w zachodniej 
części lobu mazurskiego – małdyckiego podczas fazy po-
morskiej, może mieć jednak też starsze założenia. Trzeci 

system wyznaczają dłuższe osie jezior Szymbarskiego 
i Silm, generalnie o przebiegu północny-zachód – połu-
dniowy-wschód nawiązującym do kierunku ruchu lądo-
lodu w lobie Wisły. Według Gałązki tak duża rozpiętość 
kierunków przebiegu rynien jest spowodowana wystę-
powaniem na omawianym terenie strefy szwu między 
lobami Wisły a małdyckim (moreny czołowe w rejonie 
Kamionki i Stradomna). Głębokość największej rynny na 
tym terenie (rynny Jezioraka) nie przekracza kilkunastu 
metrów. Zbocza rynien są strome, a w kilku miejscach 
u ich podnóża występują niewielkie stożki napływowe.

Wspomniane powyżej moreny czołowe w rejonie 
Kamionki i Stradomna osiągają wysokość względną do 
kilkunastu metrów i tworzą kilka mniej lub bardziej wy-
raźnych ciągów wyznaczających zarys lobu Wisły.

Na pojezierzu iławskim występują liczne jeziora, z któ-
rych największe to Jeziorak o powierzchni całkowitej 
(wraz z Jeziorem Płaskim i wyspami) 4149,0 ha (szóste 
co do wielkości jezioro w Polsce). Długość całkowita Je-
zioraka to: 27,4 km, co czyni go najdłuższym jeziorem 
w Polsce, maksymalna głębokość 12,8 m i szerokość 
0,2-3,4 km. W południowej części jeziora znajduje się 
największa wyspa śródlądowa w Europie – Wielka Żuła-
wa, o powierzchni 82,4 ha. Brzegi Jezioraka są przeważ-
nie wysokie i strome. Zachodni brzeg i środkowa część 
brzegu wschodniego przylegają do wielkich kompleksów 
leśnych.

W południowym rejonie badanego terenu znajduje się 
jezioro Szymbarskie (na północny zachód od Iławy) o po-
wierzchni 165,0 ha, maksymalnej głębokości 6,0 m, sze-
rokości do około 900 m i długości całkowitej 4,4 km. Jest 
to wyjątkowo malownicze jezioro, wydłużone z północ-
nego zachodu na południowy wschód, z urozmaiconą li-
nią brzegową. Jezioro Szymbarskie z jeziorami Stęgwca 
i Silm łączą rowy. Brzegi są na ogół wysokie i strome, 
tylko odcinki wybrzeża wschodniego uformowane są 
płasko.

Jezioro Silm (Kamionka), o powierzchni 58,9 ha i mak-
symalnej głębokości 3,7 m, to bardzo malownicze jezio-
ro, mocno skręcające z północy na południowy wschód. 
Jego linia brzegowa jest od strony zachodniej urozma-
icona wąską, rozciągającą się na północ zatoką. Wokół 
wysokich i odcinkami stromych brzegów roztaczają się 
lasy. Jezioro objęte jest strefą ciszy3.

Rozwój budowy geologicznej okolic Jezioraka
Najstarsze badania geologiczne na tym obszarze po-
chodzą z końca XIX i początku XX wieku i są to głównie 
prace niemieckich autorów, którzy opierali się przede 
wszystkim na obserwacjach morfologicznych. Pierw-
szym polskim opracowaniem geologiczno-kartograicz-
nym obejmującym badany teren jest arkusz Toruń Prze-
glądowej mapy geologicznej Polski w skali 1:3000004. 

Kompleksowym opracowaniem geologiczno-kartogra-
ficznym tego obszaru jest arkusz Iława Mapy geolo-

3 Gałązka 2009.
4 Galon 1947; Galon i Pacowska 1953.
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gicznej Polski w skali 1:2000005. Po jego opu-
blikowaniu ukazały się liczne prace dotyczące 
stratygraii interglacjału eemskiego i zlodowaceń 
północnopolskich (wyczerpujący przegląd litera-
tury zawierają Objaśnienia do Szczegółowej mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50000, arkusz Iława6). 
Najnowszymi opracowaniami geologiczno-karto-
graicznymi okolic Jezioraka są Szczegółowe mapy 
geologiczne Polski w skali 1:50000, arkusze Kisieli-
ce7, Susz8, Iława9 i Dobrzyki10. Arkusze SMGP w ska-
li 1:50000 i objaśnienia do tych arkuszy są pod-
stawą przedstawionego poniżej rozwoju budowy 
geologicznej opisywanego terenu.

Na badanym obszarze najprawdopodobniej 
przez cały paleogen i neogen miała miejsce se-
dymentacja, początkowo w zbiorniku morskim, 
a następnie śródlądowym, którą zakończyła seria 
iłów górnomioceńskich, która w większości została 
erozyjne usunięta na pograniczu neogenu i czwar-
torzędu. Erozja miała miejsce zapewne również 
w okresie transgresji lądolodu zlodowacenia Na-
rwi, jako że nie zachowały się osady plejstocenu 
dolnego (preglacjału). Lądolód ten dosyć silnie 
egzarował, wcinając się w osady podłoża czwar-
torzędu, miejscami nawet do utworów eocenu 
i paleocenu. Na wyrównany już obszar nasunął się 
lądolód zlodowacenia Nidy, a następnie lądolód 
zlodowacenia Sanu 1.

Utwory jeziorne i rzeczne interglacjału mazo-
wieckiego stwierdzono tu w kopalnych zbiornikach 
jeziornych. W okresie zlodowaceń środkowopol-
skich lądolody wkraczały na omawiany teren co 
najmniej trzykrotnie, pozostawiając utwory lodow-
cowe, wodnolodowcowe i zastoiskowe. W okre-
sach międzylodowcowych miała miejsce głównie 
erozja rzeczna, w wyniku której lokalnie utworzyły 
się głębokie i wąskie koryta, zapełnione następnie 
osadami wodnolodowcowymi. Podobne procesy 
lokalnej erozji oraz akumulacji jeziornej i korytowej 

miały miejsce w interglacjale eemskim.
Według D. Gałązki11 omawiany obszar został 

pokryty lądolodem zlodowacenia Wisły trzykrot-
nie w stadiałach: dolnym (toruńskim), środkowym 
(Świecia) oraz górnym (głównym). Każdorazowe 
wkroczenie lądolodu poprzedzało powstanie lokal-
nych zastoisk, miejscami o znacznej głębokości i in-
tensywnym dopływie materiału drobnoziarniste-
go. Następnie obszar ten był pokrywany osadami 
sandrowymi znacznej miąższości. Lądolód wkraczał 
z północnego wschodu (północy) na południowy 
zachód (południe) podczas fazy poznańskiej zlo-

5 Makowska 1978, 1979, 1980.
6 Gałązka 2009.
7 Uniejowska 2000.
8 Kabulski 1999.
9 Gałązka 2009.
10 Lidzbarski 2002.
11 Gałązka 2009.

Ryc. 1. Szkic geologiczny okolic Jezioraka na podstawie Szczegółowych 

Map Geologicznych Polski w skali 1:50000, arkusze: Kisielice, Iława, 

Susz i Dobrzyki, z zaznaczonymi opracowanymi stanowiskami 

archeologicznymi: LM – Laseczno Małe, G – Gulb, K – Kamion-

ka, WŻ – Wielka Żuława, U – Urowo, M – Mozgowo, D – Duba, 

W –  Wieprz na wyspie Bukowiec i B – Boreczno

 1 – wysoczyzny polodowcowe, 2 – równiny akumulacji wod-

nolodowcowej, 3 – równiny torfowe i pojezierne, 4 – dna dolin 

rzecznych i tarasy akumulacyjne jeziorne, 5 – głębokie wiercenia 

geologiczne.

Fig. 1. Geological sketch of Lake Jeziorak surroundings on the basis of 

Detailed Geological Maps of Poland scaled 1:50000, sheets: Kisieli-

ce, Iława, Susz and Dobrzyki, with documented archaeological 

sites marked: LM – Laseczno Małe, G – Gulb, K – Kamionka, WZ – 

Wielka Żuława, U – Urowo, M – Mozgowo, D – Duba, W – Wieprz 

on the Bukowiec Island and B – Boreczno

 1 – post-glacial heights, 2 – water-glacial accumulation plains, 

3 – post-lake and peat plains, 4 – bottoms of riverbeds and lake 

accumulation terraces, 5 – deep geological drillings.
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dowacenia Wisły. Kierunek ten zmienił się podczas fazy 
pomorskiej, ruch lodu następował wówczas z północne-
go zachodu na południowy wschód. W czasie fazy po-
morskiej dodatkowo miało miejsce silne zróżnicowanie 
kierunków ruchu lądolodu w lobie Wisły (z północne-
go zachodu na południowy wschód) i lobie małdyckim 
(z północy na południe).

Omawiany obszar znajduje się w szerokiej strefie 
deglacjacji arealnej fazy pomorskiej stadiału górnego 
zlodowacenia Wisły. Podczas tej fazy powstał u wylotu 
rynien subglacjalnych Jezioraka i jezior Szymbarskie-Silm 
najwyższy poziom sandrowy. Niższy taras sandrowy po-
wstał na bezpośrednim przedpolu omawianego ciągu 
form marginalnych. W schyłkowej fazie deglacjacji po-
wstały pojedyncze moreny martwego lodu i pagórki 
kemowe.

Lokalne, słabe przepływy wód roztopowych osadziły 
cienkie pokrywy piasków sandrowych na powierzchni 
wysoczyzny. W obniżeniach bezodpływowych po wyto-
pionych bryłach martwego lodu były akumulowane osa-
dy zastoiskowe. W wyniku wytopienia się brył martwe-
go lodu oraz lodu naledziowego powstały misy jeziorne 
i doliny rynnowe.

Ożywienie procesów stokowych i powstawanie namu-
łów na osadach organogenicznych należy zapewne wią-
zać z wylesieniem, czyli działalnością człowieka. Prace 
melioracyjne przeprowadzone w XVIII i XX wieku spowo-
dowały osuszenie niektórych jezior. Ostatnim etapem, 
który doprowadził do silnych lokalnych przekształceń 
powierzchni terenu była II wojna światowa.

Położenie i  budowa geologiczna badanych stano-
wisk archeologicznych w okolicach Jezioraka

Laseczno Małe, gm. Iława, st. 1
Grodzisko w Lasecznie Małym położone jest w powiecie 
iławskim, około 10 km na zachód od Iławy i około 1,5 km 
na południe od drogi nr 16 odcinek Iława-Kisielice, nad 
jeziorem Gulbińskim. Obiekt archeologiczny, który tu 

występuje ma niewielkie rozmiary, ale wyróżnia się 
bardzo wyraźnie w morfologii terenu. Tworzy on for-
mę stożka z podstawą szeroką na kilkadziesiąt metrów 
i ściętym wierzchołkiem kilkunastometrowej średnicy 
z punktem wysokościowym 104,6 m n.p.m. Wysokość 
obiektu względem otaczającego terenu wynosi około 
5 m, a jego strome zbocza przekraczają nachylenie 45°. 
Kształt obiektu i jego położenie na płaskim wzgórku, 
kilka metrów nad poziomem wody w jeziorze, nie po-
zostawia wątpliwości, że forma ta jest od podstawy po 
wierzchołek zbudowana przez człowieka. 

Na stanowisku wykonano 3 wiercenia sondą ręczną 
i jedno 6-metrowe wiercenie sondą mechaniczną. Na 
podstawie wierceń wiadomo jest, że do budowy obiektu 
posłużył piasek różnoziarnisty ze żwirem i glina piaszczy-
sta, brązowa, miejscami zwarta. Na głębokości 3,6-3,7 m 
występuje bardzo charakterystyczna warstwa piasku 
różnoziarnistego, zabarwionego na szaro częściami hu-
musowymi, co prawdopodobnie pochodzi od procesów 
glebowych i może być uznane za podstawę, od której 
rozpoczęto usypywanie obiektu (ryc. 2-3). Występujący 
poniżej, od 3,8 m aż do 6 m głębokości, piasek różno-
ziarnisty ze żwirem, miejscami gliniasty, nie nosi śladów 
redepozycji, a zatem można go uznać za calec.

Na podstawie sytuacji geologiczno-geomorfologicznej 
można zauważyć, że podstawa obiektu leży na głęboko-
ści 3,7 m od jego górnej powierzchni, a sam obiekt ma 
około 5 m wysokości. Z tego faktu wynika to, że ma-
teriału do budowy użyto z najbliższej okolicy obiektu, 
w tym z opasującego go płytkiego rowu – fosy. Wybra-
nie osadów w pobliżu obiektu sprawiło, że zwiększyła 
się jego wysokość względna, w stosunku do pierwotne-
go ukształtowania powierzchni terenu. Dzisiaj tego tak 
dobrze nie widać ze względu na pobudowaną w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogę i położone nieco dalej zabu-
dowania gospodarcze. Prowadzone przez długi okres 
czasu działania rolnicze w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu również zatarły szczegółowe rysy morfologii 
terenu, z czasów jego funkcjonowania.

Ryc. 2. Laseczno Małe, gm. Iława, st. 1. Kontakt nasypu z calcem 

w sondzie L1m, na głębokości 3,7 m

Fig. 2. Laseczno Małe, Iława commune, site 1. Contact of the 

earthwork with the natural in probe L1m, at the depth of 

3,7 m

Ryc. 3. Laseczno Małe, gm. Iława, st. 1. Kontakt nasypu z calcem 

w sondzie L1m, na głębokości 3,7 m. Widok w głąb warstwy

Fig. 3. Laseczno Małe, Iława commune, site 1. Contact of the 

earthwork with the natural in probe L1m, at the depth of 

3,7 m. View into the strata’s depth
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Gulb, gm. Iława, st. 1
Obiekt archeologiczny w Gulbie położony jest w po-
wiecie iławskim, około 10 km na zachód od Iławy. 
W zasadzie na pierwszy rzut oka o tym, że mamy tu 
do czynienia z formą ukształtowaną przez człowieka, 
informuje nas tylko niewielka skarpa, około 1 m wyso-
kości, ciągnąca się kilkadziesiąt metrów równolegle do 
drogi oraz w północnej i południowej części obiektu 
(ryc. 4). Zachodnie obrzeżenie obiektu tworzy natural-
ne zbocze osiągające wysokość około 4 m. Maksymal-
na wysokość bezwzględna w obrębie obiektu wynosi 
108,8 m n.p.m., zaś na zewnątrz, w rejonie drogi – śred-
nio 106,0 m n.p.m., a na zachodzie, gdzie występuje 
rozległe obniżenie około 100,0-103,0 m n.p.m. Obiekt 

zajmuje centralne miejsce na podłużnym wzniesieniu 
o rozciągłości północ-południe.

Na stanowisku i w jego okolicach wykonano 3 wierce-
nia sondą ręczną i 2 wiercenia sondą mechaniczną. Na 
ich podstawie sporządzono dwa przekroje geologiczne 
A-B – przecinający obiekt (ryc. 5) i C-D na południe od 
obiektu, na skraju lasu (ryc. 6). Przekrój A-B zawiera in-
formację o samym stanowisku archeologicznym, nato-
miast przekrój C-D pokazuje budowę geologiczną formy, 
na której go usytuowano.

Najstarszymi osadami udokumentowanymi na oby-
dwóch przekrojach są: piasek bardzo drobnoziarnisty, 
żółty z kilkucentymetrowymi przewarstwieniami mułku 
i mułku ilastego, brązowego oraz piasek drobnoziarnisty 

Ryc. 4. Gulb, gm. Iława, st. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczonymi liniami przekrojów geologicznych.

Fig. 4. Gulb, Iława commune, site 1. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-sections lines marked.
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z domieszką mułku, zwięzły, biało-żółty (warstwa 1). Ko-
lejno młodszą warstwę tworzą: mułek ilasty, brązowo-
-żółty (wydzielenie 2 na przekroju A-B), piasek bardzo 
drobnoziarnisty, pylasty, żółty (wydzielenie 3 na prze-
kroju A-B) i piasek drobnoziarnisty z domieszką mułku 
i pyłu, żółty (wydzielenie 4 na przekroju C-D). Wszystkie 

wymienione wyżej osady tworzące warstwy od 1 do 4 
reprezentują spokojną sedymentację limnoglacjalną, 
co w połączeniu z wydłużonym i kopulastym kształtem 
wzgórza, które budują, nie pozostawia wątpliwości, że 
mamy tu do czynienia z formą kemu limnoglacjalnego 
lub pateau kemowego. Kolejne wydzielenie nr 5, widocz-

Ryc. 5. Gulb, gm. Iława, st. 1. Przekrój geologiczny A-B

 Objaśnienia do przekrojów geologicznych A-B i C-D wykonanych na terenie grodziska:

 7 – piasek drobnoziarnisty z domieszką mułku i pyłu, szary (wypełnisko fosy i/lub osady stokowe)

 6 – piasek drobnoziarnisty z domieszką mułku i pyłu, brązowo-szary (osad przemieszczony przez człowieka)

 5 – piasek średnioziarnisty, brązowo-żółto-szary, miejscami bez warstwowań, a miejscami z warstwowaniami horyzontalnymi

 4 – piasek drobnoziarnisty z domieszką mułku i pyłu, żółty

 3 – piasek bardzo drobnoziarnisty, pylasty, żółty

 2 – mułek ilasty, brązowo-żółty

 1 – piasek bardzo drobnoziarnisty, żółty z kilkucentymetrowymi przewarstwieniami mułku i mułku ilastego brązowego oraz piasek 

drobnoziarnisty z domieszką mułku, zwięzły, biało-żółty

Fig. 5. Gulb, Iława commune, site 1. Geological section A-B

 Descriptions to geological sections A-B and C-D, made in the area of the stronghold:

 7 – ine-grained sand with mud and dust addition, grey (moat illing and/or slope sediments)

 6 – ine-grained sand with mud and dust addition, brown-grey (sediment relocated by man)

 5 – ine-grained sand, brown-yellow-grey, locally without bedding, and locally with horizontal beds 

 4 – ine-grained sand with mud and dust addition, yellow 

 3 – very ine-grained sand, dusty, yellow 

 2 – loamy mud, brown-yellow 

 1 – very ine-grained sand, yellow with brown mud and loamy mud layers of several centimeter thickness, and ine-grained sand 

with mud addition, consistent, white-yellow 
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ne na przekroju C-D, w jego zachodniej części, zawiera 
osady piasków średnioziarnistych, brązowo-żółto-sza-
rych, miejscami bez warstwowań, a miejscami z war-
stwowaniami horyzontalnymi, co świadczy o zmiennej 
energii przepływu wód, ale nieco większej niż w przy-
padku piasków kemowych. Osady te zajmują rozległe 
obniżenie, co sugeruje, że mogą pochodzić z okresu po 
uformowaniu wzgórza kemowego, kiedy teren ten był 
miejscem spokojnej sedymentacji wodnolodowcowej, 
zachodzącej w pewnej odległości od czoła lądolodu zlo-
dowacenia Wisły.

Osady, oznaczone na przekroju A-B jako warstwy 6 
i 7 pochodzą z okresu znacznie młodszego. Warstwa 
6 to piasek drobnoziarnisty z domieszką mułku i pyłu, 
brązowo-szary, różniący się od niżej leżącego piasku 
(warstwa 4 na przekroju A-B) jedynie barwą. Jednak 
barwa zdaje się tu być wyznacznikiem ingerencji czło-
wieka w te osady oraz lekkiego ich przemodelowania 
eolicznego. O działaniach ludzkich na opisywanym 
obiekcie świadczą osady wydzielenia 7 (na przekroju 
A-B). Na te osady składają się: piasek drobnoziarnisty 
z domieszką mułku i pyłu, charakterystycznej barwy 
szarej. Z sytuacji geologicznej widocznej we wschod-
niej części przekroju A-B wynika, że osady te wypeł-
niają rów – suchą fosę, która mogła mieć nawet do 2 m 

głębokości. Nie tylko szara barwa osadów opisanych 
w wydzieleniu 7, ale także ukształtowanie powierzch-
ni stropowej osadów wydzielenia 1 na przekroju A-B 
wskazują na możliwość istnienia takiego obniżenia. 
W wierceniach ręcznych G1r i G2r, odpowiednio na 
wysokości 104,2 m n.p.m. i 107,0 m n.p.m., nawierco-
no piasek drobnoziarnisty o znacznie większej zwięzło-
ści niż piaski leżące wyżej, co dało się odczuć podczas 
wiercenia. Jeśli strop tej samej warstwy jest na pozio-
mie różniącym się o 3 m i to w pobliskich wierceniach, 
to możemy w takim przypadku założyć ingerencję 
człowieka. To zresztą doskonale pasuje do sytuacji ar-
cheologicznej, w której zazwyczaj u podnóża skarpy 
obiektu występuje fosa. Oczywiście precyzja wiercenia 
sondą ręczną jest nieco mniejsza niż sondą mechanicz-
ną i trudno jest się upierać przy 2-metrowej głębokości 
suchej fosy, ale wydaje się, że nie można jej istnienia 
negować.

Wydzielenie 7 na przekroju A-B, ale w jego zachodniej 
części, może dokumentować również osady suchej fosy, 
ale mogą to być też osady powstałe w wyniku spływów 
po dosyć wysokim, bo 4-metrowym stoku. Podobne wy-
kształcenie opisywanych osadów oraz podobny ich wiek, 
czyli po okresie użytkowania obiektu, usprawiedliwiają 
połączenie ich w jedną warstwę.

Ryc. 6.  Gulb, gm. Iława, st. 1. Przekrój geologiczny C-D.

Fig. 6. Gulb, Iława commune, site 1. Geological section C-D
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Kamionka, gm. Iława, st. 9
Obiekt archeologiczny w Kamionce położony jest nad 
jeziorem Silm, na półwyspie w północno-zachodniej 
części jeziora. Przed wsią po prawej stronie drogi, w le-
sie znajduje się duży owalny pagórek, zorientowany 
dłuższą osią południkowo, zwieńczony okazałymi wa-
łami (ryc. 7). Najwyższy punkt usytuowany na północ-

nym wale osiąga 120,9 m n.p.m., a najniższy – związany 
z poziom jeziora około 98,0 m n.p.m., co daje prawie 
23-metrowe deniwelacje. Różnice wysokości między 
najwyższym miejscem na wałach a najniższym punk-
tem w obrębie majdanu wynoszą 9 m. Tak duże różnice 
wysokości na niewielkim obszarze skutkują dużym na-
chyleniem stoków.

Ryc. 7. Kamionka, gm. Iława, st. 9. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczonymi liniami przekrojów geolo-

gicznych.

Fig. 7. Kamionka, Iława commune, site 9. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-sections lines marked.
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W ramach prac geologicznych wykonano 4 wiercenia 
sondą ręczną i 6 wierceń sondą mechaniczną, na pod-
stawie których wykonano dwa przekroje geologiczne: 
jeden równoleżnikowy wzdłuż linii A-B (ryc.  8), a drugi 
południkowy wzdłuż linii C-D (ryc. 9).

Najstarszymi osadami widocznymi na przekro-
jach geologicznych są gliny zwałowe, barwy brązo-

wej (wydzielenie 1), udokumentowane w wierceniach 
K5m i K6m na przekroju A-B. Z przekroju wynika, że 
powierzchnia gliny zwałowej jest mocno nachylona 
i współkształtna z powierzchnią terenu. Jest to jedna 
z możliwych interpretacji. Inna może zakładać istnienie 
dwóch, poziomo leżących warstw gliny zwałowej, ale dla 
celów tego opracowania nie jest istotne, którą interpre-

Ryc. 8. Kamionka, gm. Iława, st. 9. Przekrój geologiczny A-B wykonany na terenie grodziska

 Objaśnienia do przekrojów geologicznych A-B i C-D na stanowisku w Kamionce:

 4 – piaski drobnoziarniste z domieszką substancji organicznych, barwy szarej (osady stokowe)

 3 – piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty ze żwirem, z domieszką węgli drzewnych i organiki (osady przemieszczone przez czło-

wieka)

 2 – piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty z przewarstwieniami orsztynu, barwy żółto-brązowej, miejscami z warstwowaniem 

skośnym, miejscami z horyzontalnym, niekiedy z przewarstwieniami mułku

 1 – glina zwałowa, barwy brązowej

Fig 8. Kamionka, Iława commune, site 9. Geological section A-B made in the area of the stronghold

 Descriptions to geological sections A-B and C-D of the site at Kamionka:

 4 – ine-grained sands with organic matters addition, of grey colour (slope sediments)

 3 – ine-grained and medium-grained sand with gravel, with charcoal and organic additions (sediments relocated by man)

 2 – ine-grained and medium-grained sand with hardpan layers, of yellow-brown colour, locally with slant bedding, locally with 

horizontal bedding, sometimes with mud layers

 1 – glacial till, of brown colour
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tację przyjmiemy. Opisywana glina zwałowa pochodzi 
z wytapiania lądolodu zlodowacenia Wisły.

Na kolejne wydzielenie (2) składają się piaski drobno-
ziarniste i średnioziarniste z przewarstwieniami orszty-
nu, barwy żółto-brązowej, miejscami z warstwowania-
mi skośnymi, a miejscami z horyzontalnymi, niekiedy 
z przewarstwieniami mułku. Osady te są powszechne na 

opracowywanym stanowisku i widoczne na obu prze-
krojach geologicznych. Ich wykształcenie frakcjonalne 
i warstwowania, a także udokumentowane w nich usko-
ki pozwalają badaną formę morfologiczną uznać za kem. 

Jezioro Silm, wraz z sąsiadującym od północy jezio-
rem Szymbarskim, usytuowane są w rynnie subglacjal-
nej, którą spływały wody lodowcowe. W proilu rynien 

Ryc. 9. Kamionka, gm. Iława, st. 9. Przekrój geologiczny C-D

Fig 9. Kamionka, Iława commune, site 9. Geological section C-D

Ryc. 10. Kamionka, gm. Iława, st. 9. Osady piasków z humusem 

i częściami organicznymi w miejscu lokalizacji bramy. 

Sonda K5m głębokość 0,0-0,5 m

Fig 10. Kamionka, Iława commune, site 9. The sediments of 

sands with humus and organic parts at the alleged 

location of a gate. Probe K5m, depth 0,0-0,5 m

Ryc. 11. Kamionka, gm. Iława, st. 9. Osady piasków z humusem i czę-

ściami organicznymi oraz rozdrobnione fragmenty drewna 

w miejscu lokalizacji bramy. Sonda K5m głębokość 0,3-0,5 m

Fig 11. Kamionka, Iława commune, site 9. The sediments of 

sands with humus and organic debris, as well as shred-

ded fragments of wood at the alleged location of a gate. 

Probe K5m, depth 0,3-0,5 m
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subglacjalnych charakterystyczne są obniżenia, obecnie 
zajęte przez wody jezior i wyniesienia, gdzie odbywała 
się sedymentacja piasków kemowych, między bryłami 
wytapiających się lodów. Formy kemowe występują 
obecnie między jeziorami lub na wyspach. Jest to sytu-
acja bardzo typowa dla tych okolic i będzie się powta-
rzała przy kolejnych obiektach. 

Wydzielenie 3 obejmuje osady przekształcone przez 
człowieka, budujące zarówno wały, jak i obszar majda-
nu czy bramy wjazdowej na teren obiektu w Kamionce. 

Jest to głównie piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty 
ze żwirem z domieszką węgli drzewnych i organiki. Naj-
bardziej miąższe osady występują w wałach – w północ-
nej części obiektu miąższość tych osadów osiąga 4,9 m! 
(wiercenie K4m na przekroju C-D). Na majdanie omawia-
ne osady (3) mogą maksymalnie osiągać 1,5 m miąższości 
(wiercenie K4r na przekroju A-B i C-D), a w miejscu gdzie 
była brama 2,0 m (wiercenie K5m na przekroju A-B). Lo-
kalizacja bramy wjazdowej wynika z przesłanek wyso-
kościowych – najniższy punkt na wałach obiektu, ale też 

z przesłanek geologicznych – czyli przesycenia organiką 
i fragmentami drewna z rozłożonej konstrukcji drewnianej 
występujących tu piasków (ryc. 10-11).

Najmłodsze osady (wydzielenie 4) występują w wier-
ceniu K6m na przekroju A-B i wierceniu K1r na przekroju 
C-D. Są to osady stokowe – piaski drobnoziarniste z do-
mieszką substancji organicznych, barwy szarej.

Wyspa Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak (Iława, st. 33)
Wyspa Wielka Żuława znajduje się w południowej czę-
ści Jezioraka, tuż obok Iławy. Badany obiekt archeolo-
giczny znajduje się w południowo-wschodniej części 
wyspy, blisko brzegu jeziora, na terenie ośrodka wy-
poczynkowego. Budowniczowie obiektu wykorzystali 
doskonale naturalne walory obronne terenu, sytuując 
go między brzegiem jeziora od wschodu, a znacznym 
obniżeniem od południa. Od północy i zachodu wyko-
pano głębokie na około 5 m suche fosy (ryc. 12). Wjazd 
na obiekt zlokalizowano w jego północno-zachodnim 
rogu.

Ryc. 12. Iława, st. 33 – wyspa Wielka Żuława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczoną linią przekroju 

geologicznego

Fig. 12. Iława, site 33 – The Wielka Żuława Island. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-section line 

marked.
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Najwyższy punkt romboidalnego majdanu znajdu-
je się w jego północno-zachodnim rogu i ma wartość 
116,8 m n.p.m., co przy zwierciadle wody w Jezioraku 
położonym na wysokości około 99,0 m n.p.m. daje pra-
wie 17 m różnicy. 

W trakcie prac geologicznych na obiekcie wykona-
no 6 sond ręcznych i jedną sondę mechaniczną. Na ich 
podstawie sporządzono przekrój geologiczny wzdłuż 
linii A-B (ryc. 13). Najstarszymi osadami na przekroju 
są: piasek różnoziarnisty ze żwirkiem, barwy brązowej, 
oznaczony jako warstwa 1. Piasek ten przykrywa war-
stwa (2) gliny zwałowej, piaszczystej, barwy brązowej 
o 4-metrowej miąższości. Nad gliną występuje piasek 
różnoziarnisty z domieszką gliny, miejscami z głazikami 
o średnicy do 3 cm, barwy brązowej (warstwa 3). Osady 

te pochodzą z okresu zlodowacenia Wisły i są efektem 
wytapiania lądolodu. Dzięki ich dużej zwartości i odpor-
ności na procesy erozyjno-deluwialne obiekt zachował 
się w doskonałym stanie do naszych czasów. Kolejna 
warstwa (4) buduje  majdan obiektu i składa się z piasku 
drobnoziarnistego i średnioziarnistego ze żwirkiem i hu-
musem oraz domieszką gliny. W wierceniu W1m osią-
ga 1,2 m miąższości i jest warstwą kulturową, o czym 
świadczą przemieszane frakcje osadowe i domieszka 
humusu. Najmłodsze osady (warstwa 5) wypełniają 
dno fosy i są to piaski drobnoziarniste z domieszką iłu, 
szare, z pojedynczym żwirkiem i fragmentami polepy. 
Występują one do 1,2 m, co pozwala szacować pierwot-
ną głębokość fosy na około 6 m w stosunku do poziomu 
majdanu.

Ryc. 13. Iława, st. 33 – wyspa Wielka Żuława. Przekrój geologiczny A-B:

 5 – piasek drobnoziarnisty z domieszką iłu, szary, z pojedynczym żwirkiem i fragmentami polepy (wypełnisko fosy)

 4 – piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty ze żwirkiem i humusem oraz domieszką gliny (osad przemieszczony przez człowieka)

 3 – piasek różnoziarnisty z domieszką gliny, miejscami z głazikami o średnicy do 3 cm, brązowy

 2 – glina zwałowa, piaszczysta, barwy brązowej

 1 – piasek różnoziarnisty ze żwirkiem, barwy brązowej

Fig. 13. Iława, site 33 – The Wielka Żuława Island. Geological section A-B:

 5 – ine-grained sand with loam addition, grey, with single gravel and pieces of daub (moat illing)

 4 – ine-grained and medium-grained sand with gravel and humus and clay addition (sediments relocated by man)

 3 – ine-grained sand with clay addition, locally with small stones up to 3 cm diameter, brown

 2 – glacial till, sandy, of brown colour

 1 – varied-grained sand  with gravel, of brown colour
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Urowo, gm. Zalewo, st. 1
Grodzisko w Urowie położone jest w pobliżu południo-
wego brzegu jeziora Kocioł. Najwyższy punkt na wałach 
osiąga 107,8 m n.p.m., a najniższy na majdanie 105,3 m 
n.p.m. (ryc. 14). Stanowisko w Urowie zajmuje północny 
fragment wydłużonego wzgórza o przebiegu NNW-SSE, 
które otacza równina pojezierna leżąca na wysokości po-
wyżej 98,0 m n.p.m., łącząca jezioro Kocioł z jeziorem Gil 
Wielki na południu. 

W wyniku prac geologicznych na obiekcie w Urowie 
wykonano 3 sondy ręczne i 7 sond mechanicznych, któ-
re posłużyły do sporządzenia przekroju geologicznego 
wzdłuż linii A-B (ryc. 15).

Najstarszym osadem na przekroju geologicznym jest 
stwierdzony w wierceniu U4m, na głębokości 1,8 m, 
piasek drobnoziarnisty, warstwowany z przewarstwie-
niami orsztynu, żółto-brązowy, typowy osad kemowy 
(wydzielenie 1). Na piasku kemowym leży  glina lodow-

Ryc. 14. Urowo, gm. Zalewo, st. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa grodziska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczoną linią przekroju geologicznego

Fig. 14. Urowo, Zalewo commune, site 1. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-section line marked
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cowa, bardzo zwarta, ilasta z licznymi głazikami opoki 
i bardzo charakterystycznymi wytrąceniami węglanu 
wapnia w miejscach po rozłożonych korzeniach roślin, 
barwy brązowej (warstwa 2). Warstwa 3 to też glina 
bardzo zwarta, jednak wyraźnie różniąca się od gliny 
niżej leżącej, przede wszystkim brakiem wytrąceń wę-
glanu wapnia w miejscu dawnych korzeni. W tej glinie 
występują liczne korzonki, jednak jeszcze nie obumarłe 
(ryc. 16). Ponieważ granica między obydwoma glinami 
(warstwa 2/3) jest ostra (ryc. 17), zdecydowano się na 
odróżnienie tych osadów. Korzonki roślin w starszej 
glinie prawdopodobnie uległy rozłożeniu tysiące lat 
wcześniej skoro zdążył wykrystalizować w pustkach po 
nich węglan wapnia, pochodzący z rozpuszczania skał 
węglanowych obecnych licznie w glinie. Glina młodsza 
zawiera tak samo liczne skały węglanowe, jednak nie są 
tu stwierdzone charakterystyczne wytrącenia węglanu 
wapnia w przestrzeniach po korzeniach. Glina starsza 

pochodzi z wytapiania lądolodu zlodowacenia Wisły, 
a glina młodsza została prawdopodobnie przekształco-
na przez człowieka. 

Przytoczona logika faktów i procesów geologicznych 
nie ma w tym stanowisku odzwierciedlenia w potrze-
bach budowlanych grodziska, dla powstania którego 
nie było potrzebne przemieszczanie aż tak dużej ilości 
bardzo zwartej gliny. Pozostaje zatem pytanie, dlaczego 
twardą glinę decydowano się usuwać do 1 m głębokości, 
a następnie formować z niej wały i wypełnić majdan. 

Kolejne wydzielenie (4) składa się z osadów przemiesz-
czonych – namułów gliniastych z głazikami, którymi są 
głównie małe fragmenty opoki, oraz piasku średnioziar-
nistego, zaglinionego. Osady te występują między wałami 
a drogą i trudno jest zdecydować czy powstały w trakcie 
użytkowania i remontów drogi, czy są fragmentem fosy, 
której w innym miejscu, w wyniku prac wykopaliskowych 
i wierceń U6m i U7m, nie stwierdzono. 

Ryc. 15. Urowo, gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny A-B:

 4 – namuł gliniasty z głazikami, głównie małymi fragmentami opoki oraz piasku średnioziarnistego, zglinionego (osady wypełniające 

fosę)

 3 – glina zwałowa, bardzo zwarta, brązowa (osady przemieszczone przez człowieka)

 2 – glina zwałowa, bardzo zwarta, ilasta, z licznymi głazikami opoki i bardzo charakterystycznymi wytrąceniami węglanu wapnia 

w miejscach po rozłożonych korzeniach roślin, barwy brązowej

 1 – piasek drobnoziarnisty, warstwowany z przewarstwieniami orsztynu, żółto-brązowy

Fig. 15. Urowo, Zalewo commune, site 1. Geological section A-B:

 4 – clay silt with tiny stones, mainly small fragments of rock, and with medium-grained clayish sand (sediments illing the moat)

 3 - glacial till, very consistent, loamy, brown (sediments relocated by man)

 2 – glacial till, very consistent, loamy, with numerous rock stones and very characteristic calcium carbonate dissolutions in places of 

plant roots decomposition, of brown colour

 1 – ine-grained sand, bedded, with hardpan layers, yellow-brown
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Ryc. 16. Urowo, gm. Zalewo, st. 

1. Kontakt gliny zwało-

wej z wytrąceniami wę-

glanu wapnia w miej-

scach po korzonkach 

roślin z gliną przemiesz-

czoną przez człowieka 

w rejonie wału grodzi-

ska (fot. D. Wach)

Fig. 16. Urowo, Zalewo com-

mune, site 1. The con-

tact of glacial till inclu-

ding calcium carbonate 

dissolutions in places of 

plant roots, with clay 

relocated by man, in 

the area of the stron-

ghold’s rampart (photo 

D. Wach)

Ryc. 17. Urowo, gm. Zalewo, st. 1. 

Szczegóły kontaktu gliny 

zwałowej z wytrące-

niami węglanu wapnia 

w miejscach po korzon-

kach roślin z gliną praw-

dopodobnie przemiesz-

czoną przez człowieka 

w rejonie wału grodziska 

(fot. D. Wach)

Fig. 17. Urowo, Zalewo com-

mune, site 1. The details 

of the contact of glacial 

till including calcium 

carbonate dissolutions 

in places of plant roots, 

with clay probably re-

located by man, in the 

area of the stronghold’s 

rampart (photo D. Wach)
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Mozgowo, gm. Zalewo, st. 1
Grodzisko leży we wsi o tej nazwie, która położona jest 
po wschodniej stronie jeziora Dauby. Jest to niewielki, 
20-metrowej średnicy, owalny pagórek, którego szczyt 
osiąga 117,57 m n.p.m., a podstawa około 115,5-116,0 
m n.p.m (ryc. 18). 

Na stanowisku wykonano 1 sondowanie ręczne 
i 4 sondy mechaniczne, a do sporządzenia przekroju geo-
logicznego wykorzystano 2 wiercenia archiwalne z opra-
cowania geoizycznego zleconego przez właściciela pose-
sji. Dzięki wierceniom archiwalnym przekrój geologiczny 
objął osady do kilkunastu metrów głębokości (ryc. 19).

Ryc. 18. Mozgowo, gm. Zalewo, st. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa grodziska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczoną linią przekroju geologicznego
Fig. 18. Mozgowo, Zalewo commune, site 1. Contour-line map of the site (according to J. Blaszczyk), with geological cross-section line marked.

Ryc. 19. Mozgowo, gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny A-B
 6 – piasek drobnoziarnisty, nieco zailony z bruczkiem do 

5 cm średnicy, ciemno-szary, piasek ilasty z fragmentami 
cegieł i zaprawy, a w spągu na kontakcie calca i warstwy 
kulturowej – gleba piaszczysta ze żwirkiem i bruczkiem, 
ze śladami po korzeniach, szaro-brązowa (osady prze-
mieszczone przez człowieka)

 5 – glina zwałowa
 4 – piasek
 3 – glina zwałowa
 2 – piasek pylasty
 1 – glina zwałowa
Fig. 19. Mozgowo, Zalewo commune, site 1. Geological section A-B:
 6 – ine-grained sand, slightly loamy, with pebbles up to 5 cm 

diameter, dark-grey, loamy sand with fragments of bricks and 
mortar, and in the thill, in the contact zone of the natural  and 
cultural layer – sandy soil with gravel and pebbles, with re-
mains of roots, grey-brown (sediments relocated by man)

 5 – glacial till
 4 – sand
 3 – glacial till
 2 – dusty sand
 1 – glacial till
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Na przekroju geologicznym udokumentowano 3 war-
stwy glin zwałowych (warstwy 1, 3 i 5), z czego warstwa 5 
buduje stok między obiektem a jeziorem Dauby oraz roz-
dzielające je warstwy piasków pylastych (2) i piasków 
drobnoziarnistych i średnioziarnistych lekko zaglinionych, 
stanowiących bezpośrednie podłoże obiektu (warstwa 4). 
Osady budujące obiekt archeologiczny w Mozgowie to: 
piasek drobnoziarnisty, nieco zailony z bruczkiem do 5 
cm średnicy, ciemno-szary; piasek ilasty z fragmentami 
cegieł i zaprawy, a w spągu, na kontakcie calca i warstwy 
kulturowej – gleba piaszczysta ze żwirkiem i bruczkiem, ze 
śladami po korzeniach, szaro-brązowa (warstwa 6). 

Z przekroju geologicznego A-B i wiercenia M1r wy-
nika, że wielkość nasypu stanowiącego obiekt wynosi 
około 1,7 m.

W efekcie wierceń mechanicznych udało się ustalić 
przebieg fundamentów budowli.

Duba, gm. Zalewo, st. 1
Grodzisko oddalone jest około 250 metrów na południo-
wy zachód od grodziska w Mozgowie i leży na lądowym 
połączeniu jezior Jeziorak i Dauby. Niedostępność tere-
nu, na którym leży ów obiekt sprawiła, że nie znalazł sie 
on na mapach topograicznych w skali 1:10000, mimo 
że deniwelacje terenu osiągają tu 4,3 m! (ryc. 20). Mak-

symalna wysokość występuje na majdanie obiektu i wy-
nosi 103,6 m n.p.m., natomiast poziom jeziora Dauby to 
około 99,0 m n.p.m. Minimalne wysokości na majdanie 
to 100,4 m n.p.m., a wysokość wałów zawiera się między 
102,55 m n.p.m. i 101,4 m n.p.m.

Do opracowania geologicznego wykonano 4 wierce-
nia ręczne i 5 wierceń mechanicznych, na ich podstawie 
sporządzono dwa przekroje geologiczne A-B (ryc. 21) 
i C-D (ryc. 22).

Analiza treści przekrojów pozwala wyróżnić trzy ro-
dzaje osadów. Wydzielenie 1 to glina zwałowa ilasto-
-piaszczysta, zwarta, barwy brązowej. Wydzielenie 2 
buduje piasek pylasty, szary i glina brązowa zawierająca 
węgle drzewne, co pozwala uznać te osady za przemiesz-
czone przez człowieka. Osady oznaczone numerem 2 
występują w najwyższej parii obiektu i na wałach. Piaski 
drobnoziarniste, miejscami gliniaste, wypełniające fosę 
na zewnątrz od wałów oznaczono jako wydzielenie 3. 

W podobnym położeniu jak grodzisko w Dubie, mię-
dzy jeziorami, znajduje się omówione wyżej grodzisko 
w Kamionce, zajmujące wierzchołek kemu. Jednak 
w tym przypadku osadami, na których pobudowano 
obiekt są gliny zwałowe, co świadczy o szczelnym przy-
kryciu lodem lodowcowym tego obszaru, bez przepły-
wów wodnolodowcowych.

Ryc. 20. Duba, gm. Zalewo, st. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa grodziska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczonymi liniami przekrojów geologicz-

nych

Fig. 20. Duba, Zalewo commune, site 1. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-sections lines marked.
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Ryc.21. Duba, gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny A-B

 Objaśnienia przekrojów geologicznych A-B i C-D:

 3 – piasek drobnoziarnisty, miejscami gliniasty (wypełnisko fosy)

 2 – piasek pylasty, szary i glina brązowa zawierająca węgle drzewne (osady przemieszczone przez człowieka)

 1 – glina zwałowa ilasto-piaszczysta, zwarta, barwy brązowej

Fig. 21. Duba, Zalewo commune, site 1. Geological section A-B:

 3 – ine-grained sand, locally with clay (moat illing)

 2 – dusty sand, grey, and brown clay including charcoal (sediments relocated by man)

 1 – glacial till, loamy-sandy, consistent, of brown colour

Ryc. 22. Duba, gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny C-D

Fig. 22. Duba, Zalewo commune, site 1. Geological section C-D
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Wieprz (wyspa Bukowiec), gm. Zalewo, st. 1
Grodzisko znajduje się w północnej części Jezio-
raka i północnej części wyspy Bukowiec. Poziom 
wody w Jezioraku znajduje się na wysokości około 
99,0 m n.p.m., a najwyższy punkt grodziska znajdują-
cy się na południowym wale osiąga 112,32 m n.p.m. 
(ryc. 23). Zbocza obiektu od strony północnej i za-
chodniej mają wysokość około 10 m i duże nachylenie, 
natomiast od strony południowej i wschodniej obiekt 
otacza sucha fosa.

W ramach prac geologicznych wykonano 6 sond 
ręcznych i 6 wierceń mechanicznych, które posłużyły 
do sporządzenia przekrojów A-B (ryc. 24) i C-D (ryc. 25). 

Najstarszym osadem (wydzielenie 1), udokumen-
towanym na przekroju C-D, jest glina zwałowa barwy 

brązowej, nawiercona w otworze W3m zlokalizowanym 
w najniższej części majdanu. Jej strop występuje na wy-
sokości 104,8 m n.p.m. Na glinie leżą piaski drobnoziar-
nisty, średnioziarnisty i gruboziarnisty, żółto-brązowe, 
miejscami warstwowane horyzontalnie, a miejscami 
lekko skośnie, z dużą ilością minerałów ciemnych (wy-
dzielenie 2). Osady te są powszechne na opracowywa-
nym stanowisku i widoczne na obu przekrojach geolo-
gicznych. Ich frakcja i warstwowania pozwalają badaną 
formę morfologiczną uznać za kem. 

Jezioro Jeziorak jest klasycznym przykładem jezio-
ra rynnowego. Jak już wspomniano przy omawianiu 
stanowiska Kamionka, w proilu rynien subglacjalnych 
charakterystyczne są obniżenia, obecnie zajęte przez 
wody jezior, i wyniesienia – takie jak wyspa Bukowiec, 

Ryc. 23. Wieprz (wyspa Bukowiec), gm. Zalewo, st. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa grodziska (wg J. Błaszczyka) z zaznaczonymi liniami 

przekrojów geologicznych

Fig. 23. Wieprz (the Bukowiec Island), Zalewo commune, site 1. Contour-line map of the site (according to J. Błaszczyk), with geological cross-

-sections lines marked.
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gdzie odbywała się sedymentacja piasków kemowych, 
między bryłami wytapiających się lodów.

Wydzielenie 3 obejmuje osady przekształcone przez 
człowieka, budujące zarówno wały, jak i obszar majda-
nu. Jest to głównie piasek drobnoziarnisty i średnioziar-
nisty z domieszką węgli drzewnych i organiki. Osady 

tego typu występują w wałach w północnej części obiek-
tu, ich miąższość osiąga około 1,5 m (wiercenie W4m na 
przekroju C-D). 

Wypełnieniem suchych fos i zagłębień w obrębie maj-
danu – fos wewnętrznych(?) jest piasek drobnoziarnisty 
i średnioziarnisty miejscami z pojedynczym żwirem i or-

Ryc. 24. Wieprz (wyspa Bukowiec), gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny A-B

 Objaśnienia przekrojów geologicznych A-B i C-D:

 5 – humus (wypełnisko fos i hałdy kompostowe)

 4 – piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty miejscami z pojedynczym żwirem i organiką, ciemno-brązowy (wypełnisko fos)

 3 – piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty z domieszką węgli drzewnych i organiki (osady przemieszczone przez człowieka)

 2 – piaski drobnoziarnisty, średnioziarnisty i gruboziarnisty, żółto-brązowy, miejscami warstwowany horyzontalnie, a miejscami lek-

ko skośnie z dużą ilością minerałów ciemnych

 1 – glina zwałowa barwy brązowej

Fig. 24. Wieprz (the Bukowiec Island), Zalewo commune, site 1. Geological section A-B:

 5 – humus (moats illing and compost mounds)

 4 – ine-grained and medium-grained sand, locally with gravel and organic debris, dark-grey (ill of the moats)

 3 - ine-grained and medium-grained sand, with charcoal and organic debris (sediments relocated by man)

 2 – ine-grained, medium-grained and coarse sand, yellow-brown, locally horizontally bedded, and locally bedded aslant, with 

numerous dark minerals

 1 – glacial till of brown colour
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ganiką, ciemno-brązowy (warstwa 4). Fosa zewnętrzna 
(wiercenie W2r na przekroju A-B) i fosa wewnętrzna 
(wiercenia W3m i W5r na przekroju C-D) osiągają od-
powiednio 1,0 i 1,5 m głębokości. Prawdopodobnie oba 
rodzaje fos były źródłem materiału przy budowie obwa-
łowania obiektu.

Proil wiercenia W3m (przekrój C-D) i wiercenia W1m 
(przekrój A-B) dokumentują w stropie 1,0 m miąższo-
ści warstwy humusu (wydzielenie 5). O ile w wierceniu 
W3m humus pochodzi z liści i jest wynikiem zapełzywa-
nia fosy wewnętrznej, to w wierceniu W1m jest to mro-
wisko na hałdzie kompostowej. 

Boreczno, gm. Zalewo, st. 4
Obiekt archeologiczny położony we wsi Boreczno to bar-
dzo wyraźny w morfologii terenu pagórek, który zwień-
czają resztki fundamentów starego dworu. Wokół pa-
górka znajdują się obniżenia terenu wypełnione wodą, 
tworząc małe stawki, cieki wodne czy zabagnienia terenu.

W ramach prac geologicznych na obiekcie i w jego 
okolicach wykonano 3 sondy ręczne i 16 wierceń me-
chanicznych. Rozpoznaniem geologicznym objęto obszar 
w zarysie fundamentów dworu, otoczenia funkcjonują-
cych tu kiedyś budynków oraz całe wzgórze i otaczające 
je obniżenia. 

Ryc. 25. Wieprz (wyspa Bukowiec), gm. Zalewo, st. 1. Przekrój geologiczny C-D

Fig. 25. Wieprz (the Bukowiec Island), Zalewo commune, site 1. Geological section C-D
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W obrębie dworu, w jego północno-zachodniej części, 
stwierdzono zasypaną piwnicę, która pierwotnie miała 
około 2,5 m wysokości. Namuł piaszczysto-gliniasty z wę-
glami drzewnymi, w wierceniu B3m leżący na głębokości 
2,7 m, stanowił podłogę piwnicy (ryc. 26). W innych par-
iach dworu nie stwierdzono podpiwniczenia. Charaktery-
styczny dla obszaru dworu proil osadów (np. w wierceniu 
B2m) rozpoczyna 30-centymentrowej miąższości warstwa 
zasypowa, piaszczysto-humusowa z fragmentami cegieł 
i węglami drzewnymi (ryc. 27). Na głębokości od 0,3 do 
0,5 m występuje posadzka zbudowana z cegły, podście-
lona zaprawą wapienną. Od 0,6 do 0,85 m rozpoznana 
została podsypka gliniasta z fragmentami węgli drzew-
nych, pod którą leży glina zwałowa, ilasta, brązowo-szara, 
stanowiąca calec.

W obrębie fundamentów dworu, jak i na obszarze ca-
łego wzgórza, występuje pokrywa namułów gliniastych, 
często z humusem i węglami drzewnymi, przesycona gru-
zem ceglanym, osiągająca od 0,5 do 1,0 m miąższości.

W wierceniach przeprowadzonych po zachodniej stro-
nie grodziska, w pobliżu obniżenia z kanałem, stwierdzo-
no namuły ilasto-piaszczyste i namuły z organiką oraz 
z fragmentami drewna i kości stanowiące osady fosy.

Po północnej stronie wzgórza, gdzie był prawdopo-
dobnie wjazd, występują do głębokości 0,8 m piaski 
i mułki z węglami drzewnymi, które leżą na piaskach 
drobno- i średnioziarnistych z mułkiem, warstwowanych 
horyzontalnie, dokumentujących przepływy wodnolo-
dowcowe (wiercenie B15m).

Sytuacja geomorfologiczno-geologiczna stanowiska 
w Borecznie pokazuje, że obiekt ten był bardzo dobrze 
chroniony ze wszystkich stron, poprzez doskonałe wyko-
rzystanie naturalnej rzeźby terenu.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych w 2012 roku badań geo-
morfologiczno-geologicznych 9 stanowisk archeolo-
gicznych w powiecie iławskim określono główne cechy 
rzeźby i genezę form, na których się znajdują. Badane 
obiekty archeologiczne można podzielić na kilka grup, 
w zależności od różnych czynników, np. dostępu do 

wody, zdolności obronnych, wykorzystania naturalnych 
cech rzeźby terenu oraz budowy geologicznej do ich 
powstania. Ten ostatni czynnik może być szczególnie 
ciekawy z punktu widzenia przeprowadzonej analizy 
geomorfologiczno-geologicznej. Biorąc go pod uwagę, 
można wyróżnić następujące grupy:

1. Grupa pierwsza to formy w całości wzniesione 
przez człowieka, bez wykorzystania przydatnych cech 
rzeźby terenu. Do tej grupy należą grodziska w Lasecznie 
Małym i Mozgowie. W Lasecznie Małym usypany stro-
my stożek miał walory obronne poprzez swoją stromość 
i wysokość. Mógł powstać w różnych miejscach tej oko-
licy. Podobnie w Mozgowie budowniczowie nie wyko-
rzystali konkretnych walorów terenowych do lokalizacji 

obiektu akurat w tym miejscu. Lokalizacja kilkadziesiąt 
metrów w jedną czy drugą stronę była możliwa. Można 
też zauważyć, że w tych miejscach nie było bezpośred-
niego dostępu do wody, bo wzniesiono je kilka-kilka-
naście metrów nad poziomem wody w jeziorze, co być 
może było związane z  obserwacyjnym przeznaczeniem 
obiektu. 

2. Do drugiej grupy można zaliczyć obiekty, których 
lokalizacja tylko częściowo była podyktowana natural-
nymi warunkami terenowymi. Do nich można zaliczyć 
grodziska w Gulbiu i Borecznie. Do budowy obiektu 
w Gulbiu wykorzystano niewielki pagórek kemowy, 
bardzo nieznacznie go modelując. Jedynie płytki rów 
oddzielał majdan od otoczenia, co miało pewne walory 
obronne, ale niezbyt wielkie. Może nie służył on obronie 
ludzi, a był miejscem spędu bydła na noc? Zauważalnym 
problemem był tu dostęp do wody – na szczycie kemu 
na pewno jej nie było. Z kolei w Borecznie zaadopto-
wano do celów osadniczych bardzo zgrabnie pagórek 
morenowy zbudowany z gliny zwałowej, a do tego 
izolowany wodnymi ciekami i stawkami. W tej sytuacji 

geomorfologiczno-geologicznej niepotrzebne były duże 
prace przystosowujące to miejsce do zasiedlenia. Kon-
tynuowane do dziś osadnictwo jest dowodem podjętej 
kiedyś dobrej decyzji.

3. Grupa trzecia to obiekty, do których lokalizacji wy-
korzystano w sposób doskonały rzeźbę terenu. Do nich 

Ryc. 26. Boreczno, gm. Zalewo, st. 4. Proil osadów zasypowych 

wypełniających piwnicę dworu

Fig. 26. Boreczno, Zalewo commune, site 4. The proile of back-

illing layers in the cellar of the mansion

Ryc. 27. Boreczno, gm. Zalewo, st. 4. Typowy proil osadów przy-

powierzchniowych (0,0-0,5 m) na zboczach pagórka

Fig. 27. Boreczno, Zalewo commune, site 4. Typical proile of the 

uppermost sediments (0,0-0,5m) on the hill slopes 
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można zaliczyć przede wszystkim grodziska w Kamionce 
i Wieprzu na wyspie Bukowiec, ale też w Dubie, Uro-
wie i na wyspie Wielka Żuława. Ta grupa związana jest 
bardzo ściśle z kemami, których walory geomorfologicz-
ne zostały dostrzeżone i wykorzystane przez dawnych 
mieszkańców tych ziem. 

Z punktu widzenia geologicznego opisywaną grupę 
stanowisk można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to 
stanowiska zlokalizowane na kemach piaszczystych z ją-
drem gliniastym, takie jak Kamionka i Wieprz. Drugi to 
obiekty zlokalizowane na kemach z pokrywą zbudowaną 
z glin zwałowych i jądrem piaszczystym. Wszystkie te 
formy mają ścisły związek genetyczny z rynnami jezior 
i występują na wyspach (Wielka Żuława i wyspa Buko-
wiec) lub w obniżeniach między jeziorami (Kamionka, 
Duba, Urowo). 

Zaliczone do grupy trzeciej obiekty mają cechę wspól-
ną, a są nią znaczne nakłady pracy włożone w ich ada-
ptację. Tam, gdzie podłożem był łatwy do modelowania 
piasek wały mają prawie 5 m wysokości. Nadbudowują 
one strome ściany kemu, co sprawia, że maksymalna 
wysokość obiektów sięga niekiedy ponad 20 m na po-
ziom wody w jeziorze (Kamionka). Należy podziwiać też 
nakłady pracy na obiektach zbudowanych z glin zwało-
wych. Tu wały nie są tak wysokie, ze względu na bardzo 
dużą twardość glin, ale fosy – np. na Wielkiej Żuławie – 
są głębokie na 6 m. Walory obronne opisywanych obiek-
tów były znaczne.

Dyskusja
Jak już podkreślono we wstępie niniejszego raportu, 
obszar badań wokół jeziora Jeziorak jest bardzo zróż-
nicowany morfologicznie, co ilustrują deniwelacje do-
chodzące miejscami do 50 m. Cechą charakterystyczną 
lokalnego krajobrazu są licznie pagórki kemowe, które 
występują zarówno na wysoczyźnie morenowej, jak 
i również na obszarze stożków sandrowych. Większość 
z nich powstała w schyłkowej fazie deglacjacji arealnej 
zlodowacenia Wisły w wyniku zróżnicowanych procesów 
sedymentacyjnych, które przyczyniły się do znacznego 
zróżnicowania morfologicznego i geologicznego tych 
form. Poszczególne kemy różnią się nie tylko budową 
wewnętrzną, ale także rozmiarami. 

Już z racji swojego naturalnego ukształtowania i po-
łożenia kemy z rejonu Jezioraka w przeszłości doskonale 
nadawały się do wykorzystania jako punkty osadnicze 
lub obronne. Zatem nie powinien dziwić fakt, że część 
z nich została wykorzystana i w odpowiedni sposób 
przekształcona antropogenicznie. Najczęściej jednak 
były to zakrojone na większą lub mniejszą skalę prace 
adaptacyjne, ograniczające się do nadsypywania wałów 
na szczycie pagórków celem nadania im określonych 
walorów obronnych. W trakcie tych przedsięwzięć wy-
korzystywano głównie materiał dostępny in situ. Na ob-
szarze przyszłego majdanu kopano płytkie rowy (które 
określane są tu jako tzw. suche fosy), a z uzyskanego 
w ten sposób piasku lub gliny nadsypywano wały o róż-
nej wysokości. W nielicznych przypadkach kemy „prze-

modelowywano” w znacznie większym zakresie i przy 
sporym nakładzie sił i środków, co ilustrują formy zbudo-
wane niemal w całości z glin zwałowych. W kontekście 
tym zrozumiały jest fakt, że najmniej liczną grupę sta-
nowią obiekty wzniesione od podstaw przez człowieka. 
Interesujące i zarazem nie do końca zrozumiałe jest to, 
że te ostatnie zostały zlokalizowane w pewnej odległości 
od źródeł wody, co niewątpliwie obniżało ich potencjal-
ne walory obronne czy też osadnicze.

Wszystkie badane obiekty archeologiczne w okolicach 

Jezioraka charakteryzują się brakiem dobrze wykształ-
conych warstw kulturowych, co sugeruje ich bardzo 
krótki lub wręcz sezonowy okres użytkowania. Pojawia 
się zatem kluczowe pytanie o ich rzeczywistą funkcję 
i przeznaczenie. Rozpiętość możliwości jest znaczna. 
Teoretyczne obiekty te mogły spełniać funkcję: gro-
dzisk, punktów obserwacyjnych, strażnic, czasowych 
miejsc schronienia dla ludzi i zwierząt, baz wypadowych 
dla potencjalnych wypraw militarnych czy też refugiów 
myśliwskich. 

Zdaniem autorów niniejszego raportu wiele istotnych, 
o ile nie kluczowych, przesłanek pomocnych w rozwiąza-
niu powyższej kwesii mogą wnieść szeroko pojęte ba-
dania peleośrodowiskowe, szczególnie te, których celem 
jest odtworzenie historii ewolucji pokrywy roślinnej na 
interesującym nas obszarze oraz prześledzenie poziomu 
wahań wody w Jezioraku. Badania te z jednej strony po-
zwolą na rekonstrukcję naturalnego otoczenia badanych 
obiektów archeologicznych, z drugiej przybliżą nas do 
odpowiedzi na pytanie o ich rzeczywistą funkcję.

Na obszarze południowo-zachodniej części pojezierza 
warmińsko-mazurskiego, począwszy już do lat 60-tych 
XX wieku, przeprowadzono szereg projektów, których 
celem było odtworzenie zmian paleośrodowiskowych 
w szerokim kontekście chronologicznym obejmującym 
okres od schyłku maksimum ostatniego zlodowacenia 
po późne średniowiecze. Szczególnie cenne dane otrzy-
mano z analiz palinologicznej i malakologicznej, które 
pozwalają z dużą rozdzielczością odtworzyć ewolucje 
pokrywy leśnej oraz zmiany wahań wód jeziornych.

Z punktu widzenia analizowanych zagadnień szczegól-
nie istotne wyniki przyniosły badania osadów dennych 
jeziora Strażym, położonego na obszarze pojezierza 
brodnickiego, którymi kierował W. Niewiarowski. Jezio-
ro to położone jest 32 km w linii prostej od Jezioraka, 
dlatego też dane uzyskane w toku tych badań można 
wprost odnieść do interesującego nas obszaru. 

Zespół kierowany przez W. Niewiarowskiego przepro-
wadził szereg analiz 8 rdzeni osadów pobranych z dna je-
ziora Strażym12. Wykonano m.in. analizy geochemiczne, 
palinologiczne, makroszczątków oraz szereg datowań 
radiowęglowych. Badania te pozwoliły w pierwszym rzę-
dzie określić wahania poziomu wód jeziora począwszy 
do końca interstadiału Allerød do okresu subatlantyckie-
go włącznie. Stwierdzono m.in., że w tym ostatnim okre-
sie poziom wód jeziora był o około 5 metrów wyższy 

12 Niewiarowski 1987.
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Ryc. 28. Diagram ukazujący antropopresję w rejonie jeziora Strażym poprzez zwiększony udział pyłku roślin wskaźnikowych dla człowieka, 

tj. stosunku: (1) zbóż z rodzaju Cerealia do roślin z rodzaju Artemisia – bylica (2) (Noryśkiewicz 1987)

Fig. 28. Diagram showing the anthropopressure in the region of Lake Strażym, through increased share of pollen of plants which are indica-

tory for human activity, that is the ratio: (1) crops of Cerealia  type to plants of Artemisia type – (2) (Noryśkiewicz 1987)
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od obecnego i zapewne najwyższy w całym Holocenie13. 

Dla porównania: według studiów innych badaczy średni 
poziom wód jezior mazurskich oscylował od znacząco 
wyższego niż obecnie w okresie między 750-400 p.n.e., 
aby opaść następnie o dwa metry (w stosunku do obec-
nego) w latach 1000-1400 n.e., osiągając swoje maksi-
mum między 1500 a 1800 n.e.14 

Dzięki badaniom palinologicznym osadów jeziora 
Strażym udało się zrekonstruować nie tylko sukce-
sję roślinną w trakcie całego Holocenu, ale również 
uchwycić bezpośredni wpływ człowieka na środowisko 
przyrodnicze, tj. określić tzw. antropopresję. Z ana-
liz tych wynika jednoznacznie, że w okresie rzymskim 
doszło do zakrojonego na szeroką skalę procesu odle-
siania w bezpośrednim otoczeniu jezior. Przejawia się 
to m.in. zanikiem pyłku Ulnus (wiąz), Fraxinus (jesion) 
i jednoczesnym wzrostem udziałów procentowych pył-
ków zbóż – Secale cereale (żyto)15. W okresie wędrówek 
ludów nastąpiła ponowna regeneracja lasów, co wiąże 
się najprawdopodobniej z zanikiem osadnictwa na oma-
wianym obszarze. W diagramach pyłkowych zjawisko to 
uwidacznia się m.in. w ponownej dominacji pyłku dębu 
i grabu – drzew, które rozpoczęły ponowną ekspansję 
na obszar gleb użyźnionych wcześniej popiołami na sku-
tek wielkoskalowego karczowania w okresie rzymskim. 

Zgodnie z tymi samymi badaniami ponowny okres wy-
cinki zwartych zbiorowisk leśnych datuje się na wczesne 
średniowiecze, przy czym w XII wieku proces ten został 
nagle przerwany, jednak nie na tak długo, aby las mógł 
się ponownie zregenerować. Zjawisko to na diagramach 
pyłkowych ilustruje m.in. rozprzestrzenianie się pyłku 
brzozy i grabu. Kolejna faza to ekstensywne odlesianie 
obszaru wokół jeziora Strażym zapewne w celu powięk-
szania areału uprawnego, co manifestuje się obecno-
ścią pyłku zbóż. Fazę tę według B. Noryśkiewicz należy 
korelować z drugą połową średniowiecza16 (ryc. 28).

Wyniki badań palinologicznych B. Noryśkiewicz17 zdają 
się potwierdzać analizy paleoekologiczne przeprowadzo-
ne z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Na południowy 
wschód od Giżycka A. Wacnik18 wykonała badania pali-
nologiczne próbek osadów jeziora Miłkowskiego i Woj-
nowo, których głównym celem było zbadanie zmian 
w szacie roślinnej w okresie ekspansji krzyżackiej. War-
te nadmienienia jest to, że obecnie obszar znajdujący 
się wokół obydwu jezior jest niemal całkowicie bezleśny 
i silnie zmieniony antropogeniczne. 

Według A. Wacnik najprawdopodobniej już w XI wie-
ku rozpoczął się intensywny proces przeobrażania 
szaty roślinnej wokół jeziora Miłkowskiego i Wojno-
wo. W okolicach jezior Kuklin, Mamry, Tałty i Żegocin 
w tym czasie mogły jeszcze dominować zwarte zbioro-
wiska leśne.

13 Niewiarowski 1987.
14 Kondracki 1969
15 Noryskiewicz 1987.
16 Noryśkiewicz 1987: ryc. 28.
17 Noryśkiewicz 1987.
18 Wacnik 2009.

W sąsiedztwie jeziora Miłkowskiego i Wojnowo 
w pierwszej połowie średniowiecza lasy zostały w dużym 
stopniu wykarczowane w celu utworzenia pól uprawnych 
i pastwisk. Proces ten poprzedzał bezpośrednio podbój 
regionu przez Krzyżaków. Na diagramach pyłkowych 
proces wzmożonego osadnictwa manifestuje się zwięk-
szonym udziałem pyłku roślin ruderalnych, związanym 
z bezpośrednim sąsiedztwem siedzib ludzkich (m.in. Uri-
ca, Plantago major, Artemisia i Chenopodiaceae). Ponadto 
w proilu pozyskanym z dna jeziora Wojnowo odnotowa-
no liczne pozostałości spalonych tkanek roślinnych, któ-
re wskazują na intensywne pożary, zapewne wzniecane 
w procesie karczowania terenu wokół samego jeziora. 
Interesujące jest to, że w XIII wieku w rejonie Miłek nastą-
piło czasowe zmniejszenie się areału pół uprawnych, co 
wyraża się w diagramie wzrostem pyłku Rumex acetosella 
(szczaw polny) – rośliny, która zaczęła zarastać opuszczo-
ne grunty orne. Według A. Wacnik proces ten zbiega się 
z początkiem ekspansji krzyżackiej w regionie i stopnio-
wym wyludnianiem się obszaru wokół obydwu jezior. 

Na diagramie pyłkowym przygotowanym przez 
A. Wacnik można stwierdzić wycinkę lasów w bezpo-
średnim sąsiedztwie jeziora Miłkowskiego i Wojnowo 
począwszy od XI wieku, co wydaje się zbiegać z zasiedla-
niem tego terenu przez plemiona pruskie. Analogiczne 
odlesienia zostały zaobserwowane także w innych ba-
danych palinologicznie proilach z obszaru jezior Dgału 
Wielkiego i Jeziora Mikołajskiego19.

Podsumowując swoje badania A. Wacnik zwraca 
uwagę na znaczące rozbieżności pomiędzy zapiskami 
historycznymi wzmiankującymi istnienie w okresie śre-
dniowiecza w sąsiedztwie jezior Miłkowskiego i Wojno-
wo puszczy a danymi palinologicznymi świadczącymi 
jednoznacznie, że na niektórych obszarach zjawisko po-
wstawania trwałych odlesień jest znacznie wcześniejsze 
i sięga co najmniej dwa stulecia wstecz20.

W północno-wschodniej części pojezierza mazur-
skiego badane były m.in. osady denne jeziora Kruklin, 
które znajduje się około 10 km na wschód od Giżycka. 
Zespół kierowany przez J. Stasiak wykonał tam m.in. 
analizy: palinologiczne, makroszczątków, składu bota-
nicznego torfów, stopnia ich rozkładu, dendrochrono-
logiczne, zawartości węglanów (CaCO

3
) oraz datowania 

radiowęglowe. Wyniki tych badań wskazują, że okres 
subatlantycki cechował się wilgotnym klimatem i wy-
sokim stanem wody w jeziorze, który osiągnął 127-
130 m. n.p.m. W marę wznoszenia się lustra wody na 
brzegach jeziora zaczęły rozwijać się dynamicznie tor-
fowiska, które szybkim wzrostem broniły się przed za-
laniem. Gwałtowne obniżenie poziomu jeziora (o 6 m) 
nastąpiło dopiero około 1850 roku, co było skutkiem 
przekopania kanału łączącego jezioro Kruklin z jeziorem 
Gołdopiwem21.

19 Ralska-Jasiewiczowa 1966; Filbrandt-Czaja 2000.
20 Wacnik 2009.
21 Stasiak 1963.
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Z badań M. Ralskiej-Jasiewiczowej22 osadów jeziora 

Mikołajkowskiego wynika, że do XIII wieku włącznie oko-
ło 80% powierzchni pojezierza mazurskiego pokrywały 
zwarte lasy, a pozostałą część stanowiły bagna i jeziora. 
Tereny trwale zagospodarowane przez człowieka sta-
nowiły wówczas minimalny procent. Wielkoobszarowy 
karczunek lasów rozpoczęli dopiero koloniści krzyżac-
cy w XVI wieku. W 1800 roku obszar zajmowany przez 
zwartą pokrywę leśną skurczył się do 30%, ulegając 
w późniejszych czasach dalszemu ograniczeniu. 

Zjawisko wzrastającej antropopresji w diagramie 
pyłkowym z jeziora Mikołajkowskiego uwidacznia się 
już pod koniec okresu subborealnego, ponieważ w da-
towanych na ten okres próbkach osadu pojawiają się 
drobne węgliki będące najprawdopodobniej efektem 
zagospodarowywania rolniczego obszaru Wielkich Je-
zior poprzez celowe wypalanie lasów. Osadnicy usuwali 
systematycznie pokrywę leśną zbliżając się tym samym 
do mis jeziornych. Spadek ilości pyłku Corylus i Fraxinus 
wskazuje, że karczowano również tereny zarośnięte po 
wcześniejszych trzebieżach. W następnym okresie za-
uważalny jest drastyczny wzrost udziału pyłku graba 
i świerka, co świadczy o ponownym wkraczaniu lasu 
na wcześniej zagospodarowane tereny. W środkowym 
okresie subatlantyckim na opuszczone wcześniej obsza-
ry powracają ponownie osadnicy, co ilustruje wzrost 
pyłków roślin synantropijnych – zielnych (Artemisia, Ru-
mem, Secale cereale) przy jednoczesnym spadku udziału 
pyłku graba, świerka, sosny i zwiększaniu się ilościowym 
pyłku brzozy i wierzby. Wkrótce po tym odnotowano po-
nowne osłabienie działalności gospodarczej człowieka 
w okolicach jeziora, czego efektem była ponowna  re-
generacja pokrywy leśnej z dominacją Carpinus, Picea 
i Quercus. Utrzymujący się stabilny udział pyłków roślin 
synantropijnych w tym samym czasie może wskazywać, 
że jedynie najbliższe okolice jeziora zostały opuszczone 
przez człowieka, a na obszarach nieco dalej położonych 
nadal istniały refugia z dominacją gospodarki uprawo-
wej. Tę ostanią fazę należy wiązać z okresem kolonizacji 
krzyżackiej.

Wnioski
Badane obiekty archeologiczne wokół jeziora Jeziorak 
w większości zostały wzniesione na pagórkach kemo-
wych, które występują na wysoczyźnie morenowej 
i na obszarze stożków sandrowych. Większość z nich 
powstała w schyłkowej fazie deglacjacji arealnej zlodo-
wacenia Wisły, a poszczególne kemy różnią się nie tylko 
budową wewnętrzną, ale także rozmiarami. 

Pagórki kemowe osiągają do 20 m wysokości, co prede-
stynowało je do wykorzystania jako punktów osadniczych 
lub obronnych. W burzliwym okresie średniowiecza nawet 

22 Ralska-Jasiewiczowa 1966.

nieznaczne prace adaptacyjne w obrębie tych form czyniły 
je miejscami trudnymi do zdobycia. Ingerencja człowieka 
często ograniczała się do nadsypywania wałów na szczycie 
pagórków kemowych, z jego parii szczytowych albo naj-
bliższego otoczenia, w wyniku czego powstawały rowy tzw. 
fosy, co wystarczyło dla osiągnięcia określonych walorów 
obronnych.

Omówione wyżej wyniki badań paleoekologicznych z ob-
szaru pojezierza warmińsko-mazurskiego wskazują, że ewo-
lucja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i otaczającego je 
środowiska naturalnego przebiegała w sposób bardzo złożo-
ny. Zagadnienie to wymaga dalszych badań i analiz, szczegól-
nie w odniesieniu do okresu średniowiecza, gdzie uwidacznia 
się rozbieżność pomiędzy zapiskami historycznymi a danymi 
uzyskanymi dzięki analizom palinologicznym, które są znacz-
nie bardziej jednoznaczne w interpretacji. 

Wydaje się wskazane i pożyteczne włącznie do kolej-
nych etapów badań geologicznych grodzisk na obszarze 
Warmii i Mazur analiz palinologicznych oraz malakolo-
gicznych próbek osadów pobieranych w bezpośredniej 
bliskości badanych obiektów. Pierwsza z tych metod bę-
dzie niezwykle pomocna w kwesii odtworzenia ewolucji 
szaty roślinnej oraz określenia wielkości antropopresji, 
a tym samym rekonstrukcji naturalnego otoczenia kata-
logowanych obiektów archeologicznych. Druga pozwoli 
na rekonstrukcję wahań poziomu wody w częściowo 
zintegrowanym systemie mis jeziornych, co ma zasad-
nicze znacznie odnośnie ustalenia rzeczywistych po-
wodów dla takiej, a nie innej lokalizacji poszczególnych 
punktów osadniczych czy też obronnych w kontekście 
potencjalnych szlaków komunikacyjnych, wodnych bądź 
lądowych.

W wyniku nabytych doświadczeń po pierwszym roku 
badań okolic Jezioraka nasuwają się następujące kon-
kretne wnioski na przyszłość:

– Prace geomorfologiczno-geologiczne powinny być 
wzbogacone o wiercenia w jeziorach i torfowiskach ota-
czających badane obiekty archeologiczne dla stworzenia 
tła paleośrodowiskowego, które pozwoli zrozumieć lepiej 
cele, zadania oraz funkcjonowanie badanych obiektów. 

– Konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu 
wiertniczego, będącego w posiadaniu autorów tego 
opracowania, do poboru próbek o nienaruszonej struk-
turze z osadów dennych jezior i z torfowisk.

– Zespół opracowujący powinien zostać powiększony 
o specjalistów z zakresu palinologii i malakologii.

– Badania rdzeni osadów jeziornych i torfowiskowych 
powinny być wzbogacone datami 14C.

– Przed przystąpieniem do badań geologicznych ko-
nieczne jest sporządzenie map sytuacyjnych obiektów 
archeologicznych, które ułatwiają interpretację rzeźby 
terenu i pozwalają na precyzyjne lokalizowanie wierceń.
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Jerzy Nitychoruk and Fabian Welc 

The geomorphologic and geological situaion of strongholds in Lake Jeziorak region

Summary

In 2012 the geomorphologic-geological situaion of nine 
strongholds in the neighbourhood of Lake Jeziorak was ana-
lyzed within the framework of The catalogue of strongholds 

in Warmia and Masuria project within the Naional Program 
for Development of Humaniies. The following strongholds 
were analyzed: Laseczno Małe, Gulb, Kamionka, Wielka Żuła-
wa, Urowo, Mozgowo, Duba, Wieprz on Bukowiec Island and 
Boreczno. The surroundings of Lake Jeziorak are morpholog-
ically difereniated with the diference between highest and 
lowest points reaching as much as 50 m. The characterisic 

traits of local landscape include numerous kame hills, which 
appear both in moraine heights, as well as on outwash plains. 
Most of them accumulated as a result of areal deglaciaion 
during the decline of the Vistula glaciaions. Their paricular 
forms differ not only in interior structure, but also in their 
dimensions. Due to their natural defensive potenial and loca-
ion – oten near lakes – kame hills were oten chosen as the 
sites of setlements or strongholds. 

Strongholds can be divided into three groups based on an 
analysis of their use of the natural landscape potenial: Group 



1 includes the forms completely constructed by man, with no 
use of advantageous landscape features. This group includes 
strongholds at Laseczno and Mozgowo. At Laseczno an arii-
cial steep conical mote was erected which relied completely 
on its steepness and height for its defenses. Similarly at Moz-
gowo, the builders did not use the surrounding landscape’s 
advantageous features when locaing the site. Group 2 con-
sists of strongholds whose locaions were only parially inlu-
enced by natural landscape condiions. This group includes 
the sites at Gulb and Boreczno. For the construcion of the site 
at Gulb, a small kame hill was used and only slightly remod-
eled. The bailey was separated from its surroundings using a 
shallow ditch, which had litle if any defensive potenial. At 
Boreczno, however, a wise choice was made in locaing the 
stronghold on a moraine hill made of glacial till which was 
isolated by watercourses and small ponds. Group 3 includes 
strongholds which made perfect use of advantageous natu-
ral landscape features. Representaives include the sites at 
Kamionka and Wieprz, as well as Duba, Urowo and the one 

on Wielka Żuława Island. This group is connected very closely 
with kames, whose geomorphologic advantages were noiced 
and used by former inhabitants of these areas. From the geo-
logical point of view these sites can be divided into two types. 
Type one describes the sites located on sand kames with clay 
cores, such as the ones at Kamionka and Wieprz. The second 
type includes the sites located on kames with glacial ill cov-
ering a sandy core. All of these forms are closely and genei-
cally connected with ribbon lakes, and they appear on islands 
(Wielka Żuława and Wieprz) or in depressions between lakes 
(Kamionka, Duba, Urowo). All of the examined archaeological 
strongholds near Lake Jeziorak are characterized by the lack of 
developed cultural layers, which suggests that they were used 
in a sporadic way or even on a seasonal basis. 

Future research strategies on the setlement dynamic of 
the region should include paleoenvironmental analyses par-
icularly research whose aim is the reconstrucion of plant 
succession and the fluctuations of the water levels in the 
lakes. 
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