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Zagłębienia wytopiskowe 
Z Przytarni jedziemy w kierunki wsi Kliczkowy, ciągle po wyso-
czyźnie. We wsi, przy skrzyżowaniu głównych ulic, znajdziemy kilka 
tzw. oczek polodowcowych. Wypełniają one małe, zaokrąglone 
obniżenia terenu. Są to miejsca, w których zalegały pozostawione 
przez lądolód, zagrzebane w podłożu lodowe bryły, tzw. bryły 
martwego lodu. Po ich wytopieniu pozostały zagłębienia często 
wypełnione wodą.

Rynna polodowcowa 
Za wsią Kliczkowy, mniej więcej na granicy lasu, w który wjeżdżamy, 
kończy się obszar wysoczyzny. Rozpoczyna się znany nam już  
sandr kościerski. Po lewej stronie szlaku ciągnie się J. Wdzydze, 
prawdopodobnie najbardziej urokliwe w Parku. Długie, relatywnie 
wąskie, z licznymi wyspami.  Skąd takie jego cechy? Otóż jest 
to jezioro rynnowe, czyli położone w rynnie polodowcowej. 
Rynna ta powstała pod lądolodem, w miejscu spływu rzeki 
podlodowcowej, która wydrążyła (wyerodowała) w podłożu 
to długie i głębokie obniżenie. Rynny polodowcowe są w Parku 
liczne. To w nich znajdują się jego największe jeziora. Posiadają 
strome stoki i nierówne dno z wyraźnymi przegłębianiami. Stąd 
głębokość j. Wdzydze sięga aż 72 m. Natomiast wyspy na tym 
jeziorze to kolejne formy szczelinowe na szlaku. Są na tyle wysokie, 
że wynurzają się z wód jeziora, tworząc owe urokliwe wyspy. 
Podążamy dalej szlakiem,  od płaskiego i łagodnego brzegu 
jeziora w Borsku, po brzeg stromy we Wdzydzach Tucholskich, 
gdzie z punktu widokowego zobaczymy jezioro i jego wyspy.  
W tym największą z nich – Ostrów Wielki.
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Zapraszamy na szlak rowerowy poświęcony polodowcowej 
rzeźbie Parku. Rzeźba ta stanowi dzieło lądolodu 
skandynawskiego. Szlak wiedzie nas zatem po jego tropach, 
które, niczym skrupulatny detektyw, będziemy odnajdywać 
i rozpoznawać. Szlak jest oznakowany za pomocą żółtych 
symboli i tworzy pętlę długości 30 km, łączącą Wdzydze 
Tucholskie, Cisewie, Bąk, Karsin, Wiele, Przytarnię, Kliczkowy 
oraz Borsk. Znajdziemy na nim osiem przystanków  
z tablicami informującymi o widocznych w tych miejscach 
śladach lądolodu. 
Pora zatem ruszyć na szlak po tropach lodowego giganta – 
rzeźbiarza terenu Parku!

Około 25 000 lat temu, zatem pod koniec epoki lodowcowej 
(plejstocenu), w wyniku postępującego ochłodzenia klimatu,  
w północnej Skandynawii powstał lodowiec. Wraz z upływem czasu 
zwiększał on swoje rozmiary, zarówno grubość (miąższość), jak i zasięg. 
Nieco ponad 20 000 lat temu dotarł do obszaru Parku, pokrywając go 
warstwą lodu o grubości ponad 1 km.  Maksymalny zasięg uzyskał  
20 000 lat temu, osiągając miejsca położone ok. 200 km na południe  
od Parku. Zajmował wówczas ok. 30% obszaru dzisiejszej Polski 
i znaczną część Europy. Tak rozległe lodowce zwiemy lądolodami,  
a pełne imię bohatera ścieżki rowerowej brzmi lądolód  
skandynawski. Późniejsze ocieplenie klimatu spowodowało jego  
zanik. Z terenu Parku wytapiał się nieco ponad 16 000 lat temu,  
pozostawiając po sobie rzeźbę polodowcową, a także 
charakterystyczne skały. To jego tropy!
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Sandry
Jazdę szlakiem rozpoczynamy we Wdzydzach Tucholskich, spod 
witacza WPK.  Następnie kierujemy się w stronę wsi Bąk, jadąc 
przez rozległe równiny sandrowe – tzw. sandr kościerski. Sandry 
pokrywają większą część powierzchni Parku. Są to rozległe, płaskie 
stożki napływowe zbudowane z piasków i żwirów zgromadzonych 
przed czołem zanikającego lądolodu przez wypływające z niego 
rzeki roztopowe. Porastają je głównie bory sosnowe.

Dolina rzeczna
Podążając szlakiem, mijamy wieś Bąk. Po drodze przecinamy kanał 
Wdy, który powstał w XIX wieku w celu nawadniania pól. Za Bąkiem 
przecinamy dolinę Wdy. Wypływa ona z j. Wdzydze, wykorzystując 
dawne szlaki odpływu rzek roztopowych lądolodu. Rzeka modeluje 
swoją dolinę, meandruje, co stanowi przykład obecnych procesów 
rzeźbotwórczych. 

Wysoczyzna morenowa falista
Kierujemy się do wsi Cisewie, która znajduje się na wysoczyźnie 
morenowej falistej. Obszar wysoczyzny jest nieco wyniesiony 
ponad swoje otoczenie. Buduje go glina lodowcowa, zwana 
również morenową lub zwałową, której miąższość sięga 15 metrów. 
Tworzą ją wytopione z lądu ziarna skał i minerałów – od maleńkich, 
niewidocznych gołym okiem drobin, po większe ziarna i potężne 
głazy. Gdy wytapianie gliny następowało nierównomiernie, 
powstawała wysoczyzna falista. Równomierne wytapianie gliny  
z lodu przynosiło powstanie wysoczyzny płaskiej, niewystępującej 
w Parku. Wysoczyznę, na której się znajdujemy, ze wszystkich stron 
otaczają równiny sandrowe. Stąd zwana jest ona Wyspą Wielewską. 

Z uwagi na obecność gliny w podłożu gleby na wysoczyznach są  
żyźniejsze niż na piaszczystych sandrach. Stąd są one zwykle  

zagospodarowane rolniczo. Zbliżając się do Karsina czy Wiela 
możemy ze wzniesień po drodze podziwiać panoramę tych 
miejscowości oraz mozaikę okolicznych pól i łąk.

Kemy 
Odcinek szlaku z Karsina do Wiela wiedzie po wysoczyźnie 
morenowej. Po drodze, po prawej stronie szlaku, mijamy dwa 
wyraźne wzniesienia. Są to kemy. Mają one zwykle postać 
pagórków o stromych zboczach, wysokości do kilkudziesięciu 
metrów i średnicy do kilkuset metrów. Zbudowane są zwykle  
z piasków i żwirów, które zgromadziły się w przetainach lądolodu,  
w obniżeniu na jego powierzchni lub pomiędzy bryłami 
rozpadającego się lądolodu, a po jego wytopieniu pozostały, tworząc 
wspomniane pagórki. Jeszcze większy kem ciągnie się wzdłuż 
południowego brzegu J. Wielewskiego. Porasta go bór sosnowy. 
Warto zobaczyć położoną na stoku tego kemu Kalwarię Wielewską.2
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Formy szczelinowe
Z Wiela udajemy się w kierunku Przytarni, poruszając się nadal po 
wysoczyźnie morenowej. Na tym odcinku szlaku mijamy najwyższe 
wzniesienie Parku – Chełmice (201,4 m n.p.m.) i kolejne wzniesienie 
koło Przytarni (195,3 m n.p.m.), z wieżą widokową gminy Karsin,  
z której rozpościera się piękny widok na okolicę. Oba te wzniesienia 
to polodowcowe formy szczelinowe. Co to takiego? Otóż  
w szczelinach lądolodu gromadziły piaski i żwiry, które po zaniku 
lodu tworzyły wzniesienia – formy szczelinowe.
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Zdjęcie na froncie: południowy kraniec rynnowego jeziora Wdzydze, 
tzw. Knieja. Droga biegnąca z zachodu skrajem łąk wiedzie grzbietem 
kemu ciągnącego się łukiem wzdłuż brzegu, aż do przejścia Kniei  
w Wielką Wodę. Widoczne na zdjęciu pola znajdują się na wzniesieniach 
wysoczyzny morenowej. Pokryte borem sosnowym i poprzetykane 
oczkami wytopiskowymi rozległe obszary Parku na zachód i wschód 
od jeziora rosną na  piaszczystym obszarze sandru kościerskiego. 
Natomiast wyspy jeziorne to formy akumulacji szczelinowej.


