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W YNIK I BADAŃ G EO LOG ICZNY CH  PRO W ADZO NYCH  
NA O STRO W IE LEDNICKIM

Niedostateczny stopień poznania litologii i stratygrafii osadów budujących Ostrów 
Lednicki stanowi barierę przy próbach rekonstrukcji przeszłości tego obszaru. Ogrom na 
dysproporcja pom iędzy stanem  w iedzy o geologii wyspy, a  osiągniętym i wynikami 
zaaw ansow anych badań archeologicznych powoduje, iż w nioskow anie o paleogeografii 
wyspy nie wychodzi poza rozw ażania hipotetyczne.

W  roku 1996 podjęto prace, których celem  było rozpoznanie osadów spoczyw a
jących pod w arstw ą kulturow ą Ostrowa Lednickiego. N a podstaw ie dotychczasowego 
stanu wiedzy sform ułowano dwie hipotezy, które następnie testow ano pracam i tere
nowymi i laboratoryjnym i. Przedm iotem  tego doniesienia jes t prezentacja niektórych 
wyników otrzym anych w trakcie ich weryfikacji.

W trakcie prowadzonych prac wyróżniono cztery grupy osadów: osady m ineralne 
związane z  działalnością i zam ieraniem  lądolodu, mułki i gytie akum ulow ane w śro
dowisku lim nicznym , torfy pow stałe w trakcie sedentacji bagiennej oraz poligenetyczne 
osady m ineralno-organiczne z licznym i śladami aktywności człowieka.

Rozm ieszczenie osadów biogenicznych i m ineralnych w środkowej części Ostrow a 
Lednickiego świadczy o obecności dwóch kopalnych zbiorników akum ulacji torfowej 
i lim nicznej. M imo, że ich złoża posiadają podobną sekwencję osadów, zbiorniki te 
w przeszłości nie były połączone wodami powierzchniowym i. Kopalny zbiornik cen
trum wyspy był izolowanym  niewielkim oczkiem  wodnym, które przekształciło się w 
torfowisko. Zbiornik środkowo-wschodniej części był wąsko w cinającą się w ląd wyspy 
zatoką jeziora. Rów nież ona uległa zatorfieniu i lądowieniu. Zbiornik centrum  wyspy 
oraz zatoka jeziora nie były obecne w krajobrazie w czesnośredniow iecznego Ostrow a 
Lednickiego. Tylko północno-w schodnia część zatoki była okresow o zalewana. Proces 
akum ulacji lim nicznej w środkowej części zatoki został przerwany w okresie prebo- 
realnym , natom iast zbiornik centrum  wyspy przestał funkcjonow ać w okresie atlan
tyckim. W trakcie prowadzonych badań nad geologią złóż, stw ierdzono św iadectwo 
wysokiego i niskiego poziom u wód w przeszłości. Najwyżej zalegające gytie stw ier
dzono około 0,5 m etra powyżej współczesnego poziomu wody jeziora. N ajniżej zale
gające torfy stw ierdzono 1,6 metra poniżej poziom u jeziora.

W  podłożu przeważającej części wyspy stw ierdzono w ystępow anie osadów piasz
czystych i ilastych o różnej zawartości węglanu wapnia. Osady te nie były akum ulowane 
w środowisku limnicznym. W arstw a z w ęglanem  w apnia występuje na wyspie w postaci 
ciągłej. W północnej części tworzą ją  piaski drobne i średnie. U podnóża wału częściej
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spotykano glinę niż piasek. Na „wapiennej” warstwie spoczywają osady piaszczyste 
i gliniaste bezwapienne. Tego typu sekwencja jes t charakterystyczna dla niemal w szy
stkich miejsc gdzie wykonano wiercenia. Tylko u podnóża wału, gdzie w rzeźbie 
zarysow uje się niewielkie zagłębienie, wym ieniona sekw encja je s t niepełna. W  prawie 
wszystkich wierceniach wykonanych na w yspie stw ierdzono obecność warstwy mine- 
ralno-organicznej. Stanowi ona, obok nielicznych torfów i gytii warstwę kulturow ą 
Ostrow a Lednickiego. Budują ją  głównie piaski, rzadziej m ateriał ilasty, żwirowy i ka
mienisty. Duża zaw artość humusu, drobnego detrytusu roślinnego, drew na i węgli 
drzewnych nadaje tej warstwie swoistą strukturę, najczęściej gwałtownie graniczącą 
z osadam i niżej zalegającym i. Jej m iąższość je s t bardzo zróżnicow ana i waha się od 
0,2 do 1,7 metra. Szczególnie duże nagrom adzenie osadów tej warstwy występowało 
w zagłębieniach zbiorników akumulacji biogenicznej. Jej rozm ieszczenie na wyspie 
jes t bardzo nierównom ierne; większe m iąższości występują na wyżej wzniesionym  
cokole wyspy. W przeważającej części przebieg tej warstwy naw iązuje do ukształto
w ania stropu warstw  niżej leżących. W niektórych m iejscach wyraźnie wyrównuje 
i łagodzi rzeźbę.

Podsum owując, osiągnięte wyniki badań geologicznych prowadzonych w środkowej 
części wyspy potwierdziły głoszoną przez wielu autorów tezę o złożonej paleogeografii 
wyspy. Rozm ieszczenie osadów limnicznych, torfowych i m orenowych Ostrowa Led
nickiego nie potw ierdza natom iast hipotezy o zgrupowaniu kilku m ałych wysp, roz
dzielonych płytkim i cieśninam i jeziora, które rzekom o miały tworzyć wyżej wzniesione 
punkty wyspy. W yniki w ierceń wykonanych na podgrodziu dokum entują obecność 
gytii i torfów zatoki, środkowo-wschodniego brzegu i niewielkiego bezodpływowego 
zbiornika centrum  wyspy. W jej pozostałych fragmentach, osady św iadczące o sedy
m entacji jeziornej i/lub bagiennej stw ierdzano tylko w pobliżu współczesnej linii brze
gowej. Poza tymi obszarami nie wyróżniono osadów m ogących dokum entować obe
cność jeziora na powierzchni wyspy. W je j przeważającej części w ystępują utwory 
morenowe: piaski i gliny.
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