




Oddajemy  w  Pañstwa  rêce  opracowanie,  które  poprowadzi  Was  przez  ciekawy

i intryguj¹cy �wiat przyrody naszej ma³ej ojczyzny � gminy £uków.

Mamy  nadziejê,  ¿e  rozbudzi  ono  zainteresowania  i  ciekawo�æ  tym,  co  znajduje  siê

w zasiêgu naszego wzroku, a co czêsto jest niezauwa¿ane.

�lady  interesuj¹cej przesz³o�ci geologicznej znajduj¹ siê wszêdzie. S¹ one czynnikiem

kszta³tuj¹cym wspó³czesny krajobraz, a nawet warunkuj¹cym rozwój gospodarczy.

Otaczaj¹c¹ nas rzeczywisto�æ, podobnie jak wiêkszo�æ obszaru Polski, ukszta³towa³ l¹dolód skandynawski. To, co jednak

wyró¿nia obszar naszej gminy spo�ród  innych obszarów Ojczyzny,  to przytransportowane przezeñ polodowcowe kry  jurajskie,

w których znajduj¹ siê nasze skarby - amonity.

Wyj¹tkowym w skali województwa i kraju jest jeden z najstarszych polskich rezerwatów o charakterze pierwotnego lasu,

chroni¹cy jod³ê na jej pó³nocnym skraju zasiêgu � rezerwat Jata, który warto odwiedziæ o ka¿dej porze roku.

Zapraszam Pañstwa zarówno do lektury niniejszej publikacji, jak te¿ do odwiedzania opisanych w niej miejsc bêd¹cych

unikatow¹ przyrodnicz¹ wizytówk¹ naszej gminy.
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Gmina £uków � jedna z najwiêkszych gmin w województwie lubelskim. Znajduje siê w jego

pó³nocno-zachodniej  czê�ci,  wchodzi  w  sk³ad  powiatu  ³ukowskiego.  Zajmuje  obszar  308  km2,

co stanowi 22 % powierzchni powiatu i 1,2 % powierzchni województwa. W sk³ad gminy wchodzi

36 so³ectw, w których mieszka ponad 18 000 osób. Obok rolnictwa w gminie £uków dobrze rozwija

siê przedsiêbiorczo�æ.
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Zlodowacenia na �wiecie i w Polsce

  Powierzchnia Polski w ponad 3/4 pokryta by³a w przesz³o�ci geologicznej olbrzymi¹ czap¹ l¹dolodu, który nasun¹³ siê

ze Skandynawii. Ukszta³towanie powierzchni a tak¿e ska³y, które znajduj¹ siê w pod³o¿u i które dzi� eksploatujemy (np. piaski,

¿wiry, gliny, i³y) oraz gleby na nich wykszta³cone i wykorzystywane w rolnictwie, s¹ zwi¹zane z jego dzia³alno�ci¹. To l¹dolód mia³

najwiêkszy wp³yw na wspó³czesne zagospodarowanie powierzchni naszego kraju � równie¿ w gminie £uków, która znajduje siê na

Ni¿u Polskim objêtym wieloma zlodowaceniami.

  Zlodowacenia  kontynentalne  wystêpowa³y  kilkukrotnie  w  dziejach  Ziemi.  Ich  przyczyn  jest  prawdopodobnie  kilka.

Wymieniane  s¹  m.in.:  cykliczne  zmiany  orbity  Ziemi  czy  zmiany  w  transporcie  ciep³a  przez  pr¹dy  oceaniczne  lub  wybuchy

wulkanów, podczas których, na skutek wyrzucenia do atmosfery wielkiej ilo�ci py³ów wulkanicznych, zmniejsza³a siê ilo�æ energii

s³onecznej  dochodz¹cej  do  Ziemi.  Okresy  zlodowaceñ  na  Ziemi  nazywane  s¹ glacja³ami,  a  okresy  ociepleñ  miêdzy  nimi

interglacja³ami. Warto wspomnieæ, ¿e okresy glacja³ów trwa³y w przesz³o�ci geologicznej o wiele d³u¿ej ni¿ okresy interglacja³ów,

np. obecnie  trwaj¹cy  holocen  trwa oko³o 11  tys.  lat,  a  ostatnie  zlodowacenie  trwa³o oko³o 100  tysiêcy  lat! Wspó³cze�nie

l¹dolody podobne do tych z epoki lodowcowej (plejstocenu) znajduj¹ siê tylko na Grenlandii i na Antarktydzie.

  Na obszar Polski l¹dolód skandynawski nasun¹³ siê oko³o 8 razy.

fot. 1
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L¹dolody kszta³tuj¹ krajobraz

 Na  terenie  gminy £uków widoczne  s¹  �lady dwóch  z  tych  zlodowaceñ: Odry  i Warty  (okre�lanych  kiedy� mianem

zlodowaceñ �rodkowopolskich) (ryc. 1). Ka¿dy z l¹dolodów zaznacza³ swoj¹ obecno�æ, osadzaj¹c specyficzne ska³y osadowe

(piaski, ¿wiry, gliny, i³y) oraz pozostawiaj¹c na powierzchni Ziemi formy ukszta³towania terenu takie jak: moreny, kemy, sandry,

ozy, narzutowiska ska³ pó³nocnych, pradoliny (ryc. 2). L¹dolody wycofuj¹c siê z zajêtego przez siebie obszaru za ka¿dym razem

tworzy³y rozleg³e pojezierza, z których na terenie Polski przetrwa³y do dzi�: Pojezierze Pomorskie, Wielkopolskie czy Mazurskie.

Jeziora z geologicznego punktu widzenia nie s¹ trwa³e i wystarczy kilka tysiêcy lat, aby zanik³y (zaros³y, zosta³y zasypane osadami).

Je¿eli  w  krajobrazie  obecne  s¹  jeziora,  a  ukszta³towanie  powierzchni  jest  zró¿nicowane  (widoczne  wyra�nie  s¹  np.  wzgórza

morenowe)  to krajobraz  taki nazywamy m³odoglacjalnym  (fot. 1). Je�li  za�  jeziora  zanik³y na  skutek  zarastania czy  zasypania

osadami, a rze�ba terenu jest mocno zrównana przez erozjê, to taki obszar nazywamy staroglacjalnym (fot. 2).

 Ca³a gmina po³o¿ona jest na obszarze staroglacjalnym - l¹dolód obecny by³ tu w trakcie zlodowacenia Odry i Warty oko³o

300 - 120 tysiêcy lat temu. Przez czas po ostatnim

z  tych  zlodowaceñ  erozja  oraz  procesy  mrozowe

doprowadzi³y  do denudacji,  czyli  zrównania

terenu.  Krajobraz  jest  wiêc  do�æ  monotonny,

równinny,  bez  naturalnych  jezior,  które wystêpuj¹

tu  tylko  w  stanie  kopalnym  (s¹  zaro�niête  i  nie

widaæ ich na powierzchni).

ryc. 1
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Rze�botwórcza si³a l¹dolodów

Mimo up³ywu czasu formy rze�by polodowcowej s¹ jeszcze czytelne w krajobrazie najbli¿szej okolicy na terenie gminy

£uków, szczególnie blisko strefy, gdzie w czasie deglacjacji (topnienia) przez d³u¿szy czas stacjonowa³o czo³o l¹dolodu tj. mniej

wiêcej na linii od Stoczka £ukowskiego do Biard. Do�æ s³abo i w niewielu miejscach s¹ widoczne moreny czo³owe, czyli wa³y,

wzgórza powsta³e na skutek akumulacji piasków, ¿wirów, glin lodowcowych u jego czo³a (jak na ryc. 2) � st¹d s¹ z regu³y do niego

fot. 2
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równoleg³e. Wystêpuj¹ one np. w okolicy Grêzówki, Go³aszyna, Ról, Nurzyny czy Karwacza. Ze wzglêdu na czas, jaki up³yn¹³

od ich powstania, s¹ silnie zrównane i trudno je dostrzec. Czasem s¹ eksploatowane na lokalne potrzeby budowlane.

W  wyniku  akumulacji  lodowcowej  w  bardzo  wielu

miejscach  w  terenie,  w  tym  w  wielu  ¿wirowniach,  mo¿na  dzi�

dostrzec mniejsze i wiêksze g³azy narzutowe (narzutniaki, eratyki)

�  czyli  g³azy  znacznych  rozmiarów  przyniesione  przez  l¹dolód

(fot. 3). S¹  to  g³ównie  eratyki magmowe. Badaj¹c  rodzaj  ska³,

z jakich siê sk³adaj¹, mo¿na wnioskowaæ o miejscu ich pochodzenia.

Narzutniaki  s¹ wykorzystywane w okolicy  jako pomniki, pomniki

przyrody czy te¿ do budowy nagrobków.

L¹dolód  ma  ogromn¹  si³ê  niszcz¹c¹,  transportuj¹c¹

i  buduj¹c¹,  która  pozwala  nie  tylko  na  wyrywanie  z  pod³o¿a,

fot. 3

ryc. 2
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transport  i akumulacjê eratyków, ale równie¿ du¿o wiêkszych fragmentów ska³ � tzw. kier lodowcowych  lub porwaków. S¹ to

ogromne masy sypkich lub plastycznych ska³ oderwane od pod³o¿a i przetransportowane przez l¹dolód na odleg³o�æ setek kilometrów.

W £ukowie, Go³aszynie i w kilku innych miejscach na terenie gminy £uków takich kier jest co najmniej kilkana�cie. Najwiêksza z nich, kra

w Go³aszynie ma  rozmiary oko³o 1500x600 m  i mi¹¿szo�æ (grubo�æ) do oko³o 26 metrów! Jest  to  jednocze�nie miejsce, gdzie

utworzono rezerwat geologiczny ze wzglêdu na skamienia³o�ci, które znajduj¹ siê w i³ach tworz¹cych krê.

W terenie dobrze widoczne s¹ tu ozy, które mo¿na dostrzec, jad¹c z £ukowa w kierunku Siedlec (fot. 4). To pod³u¿ne,

czasem krête, piaszczysto-¿wirowe wa³y o d³ugo�ci do kilku kilometrów, których powstanie zwi¹zane jest z topnieniem l¹dolodu.

Topi¹c  siê,  l¹dolód w wielu miejscach pêka,  tworz¹  siê w nim  szczeliny,  a nawet  rozpada  siê na bry³y  tzw. martwego  lodu.

Szczelinami  pod  l¹dolodem  wyp³ywa  woda,  nios¹c  materia³  piaszczysto-¿wirowy  i  osadza  go  w  podlodowym  kanale.

Po  roztopieniu  l¹dolodu  kszta³t  ozu  oddaje  przebieg  szczelin.  Ozy  wystêpuj¹  w  okolicach  Biard  i  Oknin.  S¹  intensywnie

eksploatowane  w  tamtejszych  ¿wirowniach  i  piaskowniach.  W  �cianach  ¿wirowni  zobaczyæ  mo¿na  bardzo  charakterystyczne

warstwowanie osadów (rynnowe, sko�ne) wskazuj¹ce na kierunek i si³ê p³yn¹cej niegdy� wody (fot. 5 i 5a).

fot. 4
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Nieco podobn¹ genezê maj¹ kemy (plateau kemowe). S¹ to najczê�ciej pagórki, wzniesienia o ró¿nym kszta³cie w zarysie

poziomym,  sk³adaj¹ce  siê  g³ównie  z  piasków  i  ¿wirów,  do  kilkunastu  metrów  wysoko�ci  wzglêdnej.  Powstawa³y  najczê�ciej

w sytuacji, gdy w topniej¹cym l¹dolodzie powstawa³a szczelina, do której wp³ywa³a woda wraz z materia³em skalnym, który ulega³

osadzaniu. Gdy lód wokó³ tak powsta³ego jeziora stopnia³, pozostawa³ piaszczysto-¿wirowy pagórek oddaj¹cy kszta³t szczeliny,

w której dochodzi³o do akumulacji (ryc. 2). Czasem kemy mog¹ mieæ ��ciêty� kszta³t szczytu i wygl¹daæ jak pagórek utworzony

przez cz³owieka.

Woda z topniej¹cego l¹dolodu transportowa³a dalej materia³ skalny i osadza³a go coraz wiêcej. Na przedpolu l¹dolodu

p³yn¹ca wieloma krêtymi korytami woda (tzw. rzeki  roztokowe) osadza³a piasek  i  ¿wir w postaci  rozleg³ych do�æ  równinnych

sto¿ków nazwanych z jêzyka islandzkiego sandrami (ryc. 2). Obszarów takich na terenie gminy £uków, ale i ca³ego Podlasia, jest

bardzo wiele. Wytworzy³y siê na nich gleby bielicoziemne, ma³o ¿yzne, kwa�ne, wiêc dzi� poro�niête s¹ czêsto przez bory (fot. 6)

lub wykorzystywane s¹ rolniczo, ale pod niezbyt wymagaj¹ce ro�liny. Wiele obszarów sandrowych jest równie¿ eksploatowanych

w celu pozyskania piasku i ¿wiru.

fot. 5
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W  wielu  kopalniach  piasku  i  dzikich  wyrobiskach  ods³aniaj¹  siê  tak¿e  charakterystyczne  warstwowania  przek¹tne  i  rynnowe

wskazuj¹ce na p³yn¹c¹ wodê jako czynnik buduj¹cy sandry (fot. 5a).

Ilo�æ wody wyp³ywaj¹cej z topniej¹cego l¹dolodu, choæ zmienna w ci¹gu roku a nawet doby, jest ogromna. Wydostaje

siê ona z bram lodowcowych i rzekami roztokowymi, które budowa³y sandry, odp³ywa daleko na przedpole, gdzie sp³ywa tworz¹c,

jedn¹ szerok¹ rzekê ¿³obi¹c¹ pod³o¿e. Powstaje pradolina, czyli szeroka na kilka czy kilkana�cie kilometrów dolina rzeczna o p³askim

dnie, odprowadzaj¹ca wody z topniej¹cego l¹dolodu. W przypadku terenu Równiny £ukowskiej, na obszarze której po³o¿ona jest

gmina  £uków, wody  z  topniej¹cego  l¹dolodu Warty  (ostatniego,  który  by³  tutaj  obecny)  odp³ywa³y  na wschód  do Morza

Czarnego. Dzi� t¹ sam¹ pradolin¹ p³yn¹ dwie du¿e rzeki województwa lubelskiego: Wieprz i Krzna, st¹d pradolinê t¹ nazywa siê

pradolin¹ Wieprza-Krzny (ryc. 2 i 3). Jest rzeczywi�cie miejscami szeroka na kilkana�cie kilometrów, o stosunkowo p³askim dnie.

W  jej  pod³o¿u  znajduje  siê  mnóstwo  piasków,  które  równie¿  bywaj¹  eksploatowane  (np.  w  okolicy  �widrów).  To  dziêki

pradolinie, której przebieg uk³ada siê mniej wiêcej w kierunku z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód, Krzna, najwiêkszy

lewostronny dop³yw Bugu, jako jedna z nielicznych rzek p³ynie na wschód (fot. 7). Wiele innych rzek w Polsce, przynajmniej na

pewnym swym odcinku, p³ynie pradolinami, np. Warta, Wis³a czy Noteæ. Tak wiêc uk³ad i kierunek odp³ywu wielu rzek w Polsce

zawdziêczamy l¹dolodom, które uformowa³y wspó³czesn¹ rze�bê terenu, w tym pradoliny.

fot. 6 ryc. 3
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fot. 5a



11 Krzna Po³udniowa (u góry) i Krzna Pó³nocna (zdjêcie u do³u) wyp³ywaj¹ w kierunku wschodnim z lasów Jaty, ³¹cz¹c siê w Miêdzyrzecu Podlaskim
w Krznê. Ten najwiêkszy, lewostronny dop³yw Bugu uchodzi do niego w miejscowo�ci Malowa Góra, nios¹c �rednio oko³o 10,5 m3/s wody.
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fot. 7
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Nie tylko lód i woda

Ze wzglêdu na przebieg wielu odcinków pradolin zgodnie z przewa¿aj¹cym w Polsce kierunkiem wiatru (generalnie z zachodu na

wschód) oraz obecno�æ materia³u piaszczysto-¿wirowego by³y to miejsca o doskona³ych warunkach do tworzenia siê �ródl¹dowych wydm

parabolicznych a wraz z obszarami sandrów stanowi³y miejsca alimentacji (zasilania) materia³em py³owym, z którego utworzy³ siê na obszarze

Polski i innych czê�ci Europy less � pylasta ska³a macierzysta naj¿y�niejszych gleb na Ziemi. Mo¿emy j¹ spotkaæ powszechnie na po³udniu

województwa lubelskiego na Wy¿ynie Lubelskiej i Roztoczu, gdzie tworzy do�æ rozleg³e pokrywy. Powodem powstawania wydm, oprócz

usytuowania pradolin w kierunku z zachodu na wschód oraz wiej¹cych z odpowiedni¹ si³¹ i kierunkiem wiatrów, by³a przede wszystkim

obecno�æ  olbrzymich  ilo�ci  piasku,  z  którego mog³y  byæ  one  budowane  oraz  generalnie  niezwykle mro�ny,  suchy  klimat,  tzw. klimat

peryglacjalny (na przedpolu  l¹dolodu), który powodowa³, ¿e obszary te by³y pozbawione ro�linno�ci zasadniczo do momentu, kiedy

l¹dolód nie wycofa³ siê z obszaru Polski. Wiatr móg³ wiêc w pradolinach swobodnie wywiewaæ materia³ skalny (deflacja) z piaszczystego

dna i akumulowa³ wydmy, czyli piaszczyste pagórki. Wywiewa³ równie¿ py³ powsta³y z rozpadu mrozowego ska³ i osadza³ go daleko na

swym przedpolu w postaci p³atów lessów (ryc. 2). Wydmy na terenie gminy £uków rozwinê³y siê na obszarach sandrowych. Jednym

z  najwiêkszych  kompleksów wydm  na  ca³ej Nizinie  Po³udniowopodlaskiej  s¹ wydmy  paraboliczne  rozci¹gaj¹ce  siê miêdzy Grêzówk¹

a Domanicami na d³ugo�ci oko³o 10-ciu km wzd³u¿ pó³nocnej granicy lasu w kompleksie Lasów £ukowskich. Poro�niête s¹ g³ównie borem

fot. 8
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sosnowym (fot. 8), �wierkowym, miejscami lasem mieszanym. Najwiêksze z nich mo¿na spotkaæ ko³o Grêzówki. Dziêki wydmom mo¿na

odtwarzaæ kierunki wiania wiatrów w przesz³o�ci geologicznej. Wydmy w okolicach £ukowa (i wiêkszo�æ wydm w Polsce) powsta³y na

skutek dzia³alno�ci wiatrów z kierunków zachodnich, poniewa¿ wskazuj¹ na to ramiona wydm �wyci¹gniête� w³a�nie w kierunku zachodnim.

Wiêkszo�æ z naszych wydm mog³a powstaæ u schy³ku ostatniego zlodowacenia (zlodowacenia Wis³y, które dotar³o po po³udniow¹ granicê

Pojezierza Mazurskiego i Wielkopolskiego), w mro�nym i suchym klimacie peryglacjalnym, jaki panowa³ na przedpolu wycofuj¹cego siê

l¹dolodu, gdzie pozbawione ro�linno�ci piaszczyste pod³o¿e mog³o byæ swobodnie przewiewane przez wiatr. Nawet w okresie ocieplenia,

w którym obecnie ¿yjemy, czyli w holocenie, dochodzi miejscowo do uruchomienia procesów eolicznych (rze�botwórczej dzia³alno�ci

wiatru), które mo¿na wi¹zaæ z okresami silnych wylesieñ na stosunkowo du¿ych obszarach. Rze�botwórcz¹ dzia³alno�æ wiatru mo¿na dzi�

zaobserwowaæ na £ysej Górze ko³o Klimek, gdzie eksploatowana na potrzeby lokalne wydma jest równie¿ czê�ciowo rozwiewana a na

nawianych osadach tworzy siê kolejna warstwa gleby (fot. 9). Widoczne s¹ w jej osadach miejscami warstwowania rynnowe.

fot. 9
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Pionierzy ¿ycia

  Wydma £ysa Góra  to miejsce, gdzie mo¿na  spotkaæ  typow¹ dla oligotroficznych (ma³o ¿yznych)  siedlisk  ro�linno�æ,

np. sosnê, brzozê, trawê szczotlichê siw¹ (fot. 10), wrzosy, ja³owce czy porosty z rodzaju chrobotków (fot. 11) rosn¹ce na

glebie. To przedstawiciele ro�linno�ci pionierskiej zasiedlaj¹cej bardzo ma³o ¿yzne siedliska, których inne ro�liny jeszcze nie mog¹

skolonizowaæ.  Podobna  sytuacja  mia³a  miejsce  u  schy³ku  plejstocenu,  gdy  l¹dolód  wycofywa³  siê  z  obszaru  Polski. W  jego

bezpo�rednim otoczeniu zasadniczo panowa³ mro�ny, suchy klimat peryglacjalny i dopiero gdy siê ociepla³, dochodzi³o do sukcesji

ro�lin (zasiedlania) pionierskich na ska³ach pozostawionych przez l¹dolód. Takimi ro�linami by³y wtedy np.: dêbik o�miop³atkowy,

brzoza niska, wierzba lapoñska. Dzi� ro�liny te mo¿na spotkaæ na obszarze Polski, ale na niewielu stanowiskach � s¹ to tzw. relikty

glacjalne (gatunki pozosta³e po okresach zlodowaceñ). Rosn¹ one tam, gdzie maj¹ sprzyjaj¹ce warunki, g³ównie klimatyczne (musi

byæ ch³odniej), np. dêbika o�miop³atkowego spotkamy w Tatrach a brzozê nisk¹ w Poleskim Parku Narodowym.

Warto wspomnieæ, ¿e na pó³nocnym  ramieniu £ysej Góry znajduje  siê  stanowisko paprotki  zwyczajnej (Polypodium vulgare),

do niedawna gatunku chronionego w Polsce (fot. 12).

fot. 10 fot. 11



16

Wydmy i ludzie

  Wydmy  by³y  równie¿  miejscami  chêtnie  odwiedzanymi  przez

cz³owieka (suche wzniesienie, sk¹d dobrze widaæ okolice, czasem w otoczeniu

wydmy znajdowa³y  siê obszary podmok³e, u³atwiaj¹ce dodatkowo obronê),

st¹d  niekiedy w  osadach wydmowych mo¿na  znale�æ  artefakty  (przedmioty

wykonane  lub zmodyfikowane przez cz³owieka) w postaci wêgli drzewnych,

narzêdzi krzemiennych itp. W oddalonej na po³udniowy wschód od £ukowa

Hucie Radoryskiej znajduje siê stanowisko archeologiczne zachowane w³a�nie

w  niewielkiej  wydmie.  Podsumowuj¹c  -  warto  zauwa¿yæ,  jak  dzia³alno�æ

l¹dolodów  bezpo�rednio  lub  po�rednio  wp³ynê³a  na  kszta³t  �rodowiska

naturalnego oraz sposób gospodarowania cz³owieka na terenie gminy £uków.

fot. 12
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Rezerwat Jata - osobliwo�æ ziemi ³ukowskiej

  Na niemal p³askim, piaszczysto-¿wirowym pod³o¿u utworzonym w  trakcie  zlodowacenia Warty,  a  tak¿e na wydmach

z koñca ostatniego zlodowacenia w dolinie Krzny rozwin¹³ siê du¿y kompleks le�ny, który jeszcze do XVI stulecia by³ czwart¹

co  do  wielko�ci  puszcz¹  w  ówczesnej  Rzeczpospolitej.  To  Lasy  £ukowskie  z  wyj¹tkowym,  jednym  z  najstarszych  w  Polsce

rezerwatem  Jata  (oraz  �bratnim�  rezerwatem  �Topór�  po³o¿ony  na  pó³nocny-zachód  od  Jaty),  utworzonym w 1933  roku,

ze wzglêdu na wystêpowanie najdalej na pó³noc wysuniêtego, wyspowego stanowiska jod³y pospolitej (Abies alba) (fot. 13).

Wniosek o utworzenie rezerwatu wyp³yn¹³ od ojca polskiej botaniki prof. W³adys³awa Szafera. Jod³a  jest raczej drzewem gór

i wy¿yn a jednak w okolicach £ukowa, na nizinach, znalaz³a doskona³e warunki dla rozwoju.

fot. 13
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P³aski teren utworzony przez l¹dolód i jego wody roztopowe nie sprzyja odp³ywowi tych wód, st¹d znaczne zabagnienie

i nieco wiêksza wilgotno�æ, co z kolei sprzyja wystêpowaniu jod³y. Jej obecno�ci s³u¿¹ równie¿ kwa�ne, utworzone na piaskach

oraz ¿wirach wodnolodowcowych, gleby bielicoziemne. Jod³ê mo¿na  rozpoznaæ m.in. po dwóch charakterystycznych, bia³ych

paskach (fot. 14) pod spodem ig³y, a tak¿e po szyszkach zwróconych do góry, które rozpadaj¹ siê po osi¹gniêciu dojrza³o�ci.

Lasy te przez wiele wieków by³y w³asno�ci¹ królewsk¹, a wiêc w pewnym sensie chronion¹. St¹d obszar ten zasadniczo

nie uleg³ nigdy zupe³nemu wylesieniu. Rezerwat w swej najstarszej, �cis³ej czê�ci ma wrêcz charakter puszczañski. Wystêpuj¹ tu

liczne starodrzewy z jod³¹, dêbem, sosn¹, grabem. Bardzo du¿¹ objêto�æ stanowi w tym lesie martwe drewno � niezwykle cenny

sk³adnik zdrowego, naturalnego lasu (fot. 13). G³ównymi zbiorowiskami le�nymi s¹ olsy, ³êgi, gr¹dy i bory � w tym wy¿ynny bór

jod³owy (Abietetum polonicum). Znaczn¹ czê�æ rezerwatu zajmuj¹ bagna i torfowiska. To st¹d wyp³ywa najwiêkszy lewostronny

dop³yw Bugu, czyli Krzna. Zasadniczo z rezerwatu i jego okolic wyp³ywaj¹ dwie Krzny: Pó³nocna i Po³udniowa, które dopiero

w okolicach Miêdzyrzeca Podlaskiego ³¹cz¹ siê w Krznê.
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fot. 14

fot. 15
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We  florze  rezerwatu  znajdziemy  równie¿  m.in.:  wid³aki,  wawrzynka  wilcze³yko,  liliê  z³otog³ów,  sasanki,  narecznice.

Spo�ród  rzadkich  grzybów  znajdziemy  tu  soplówkê  jod³ow¹  (fot.  15),  która wspó³wystêpuje  z martwymi  jod³ami.  Jata  jest

równie¿ ostoj¹ zwierzyny takiej jak ³o�, sarna, wilk, jeleñ oraz ptaków jak dudek, wilga, ¿uraw, dziêcio³y, sowy, bocian czarny,

czapla, orlik krzykliwy. Teren rezerwatu jest niezwykle bogaty gatunkowo, równie¿ je�li chodzi o �wiat owadów. Wystêpuj¹ tu

ró¿norodne gatunki: od puszczañskich motyli nocnych, chrz¹szczy, oko³o 50 gatunków paj¹ków po pospolite mrówki. Jest to

obszar objêty programem Natura 2000.

Oprócz niew¹tpliwych walorów przyrodniczych  rezerwat ma bardzo bogat¹ przesz³o�æ historyczn¹. To  tu ukrywa³  siê

ks. Stanis³aw Brzóska � naczelny kapelan województwa podlaskiego podczas powstania styczniowego, któremu le�nicy dedykowali

pomnik. Tu tak¿e mieli swoje schronienie partyzanci Armii Krajowej podczas II wojny �wiatowej pod dowództwem legendarnego

kpt. Wac³awa Rejmaka pseud. Ostoja. S³owo Jata oznacza �chatê�, �dom�, �schronienie� i takie funkcje doskonale pe³ni³ i pe³ni

ten obszar  le�ny dla  ludzi  oraz dla  fauny  i  flory. Rezerwat  jest  zagospodarowany  turystycznie.  Istnieje  tu  �cie¿ka  historyczno-

przyrodnicza a tak¿e miejsce wypoczynku �Ostoja�. Przez las biegnie równie¿ oznakowana �cie¿ka rowerowa.

Wspó³cze�nie podziwiana, wyj¹tkowo piêkna i osobliwa przyroda, któr¹ dzisiaj w sposób szczególny staramy siê chroniæ, przed kilkudziesiêciu laty
chroni³a walcz¹cych o niepodleg³o�æ Polski. Pomniki ku czci: ks. Stanis³awa Brzóski (1), ¿o³nierzy Armii Krajowej (2), partyzantów z Jaty (3).

1 2 3
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Las  to  nie  tylko  drzewa,  to biocenoza,  czyli  zespó³  organizmów  ro�linnych  i  zwierzêcych  powi¹zanych  wzajemnie  ze  sob¹

i wspó³istniej¹cych, a nawet zale¿nych od siebie. W lesie wszystkie organizmy, nawet te najmniejsze, pe³ni¹ jak¹� funkcjê. Dobrym

przyk³adem s¹ znane wszystkim mrówki. S¹ po¿yteczne z punktu widzenia cz³owieka i lasu. Mrówki ¿ywi¹ siê pokarmem ro�linnym

i  zwierzêcym. Potrafi¹  zjadaæ  larwy  owadów. W powszechnym mniemaniu mrówki  �sprz¹taj¹�  las  znosz¹c  ig³y  i  inne  szcz¹tki

ro�linne, buduj¹c mrowisko. Czê�æ  tego materia³u wci¹gaj¹ w podziemn¹  czê�æ mrowiska  a  z  czê�ci  buduj¹  naziemny  kopiec.

Buduj¹c  mrowisko,  przemieszczaj¹  materia³  organiczny  i  nieorganiczny,  spulchniaj¹  i  u¿y�niaj¹  glebê.  S¹  bardzo  spo³ecznymi

i kastowymi wrêcz owadami, gdzie ka¿dy ma swoj¹ funkcjê (królowa, robotnice, samce). Mimo wielkich gromad, które tworz¹,

potrafi¹ doskonale wspó³dzia³aæ, bêd¹c kierowanymi przy pomocy feromonów przez królow¹.
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Jurajskie morze na ³ukowskiej ziemi

Wyj¹tkow¹ osobliwo�ci¹ zarówno gminy jak i miasta £uków s¹ jurajskie kry lodowcowe (porwaki lodowcowe) znane na ca³ym

�wiecie przede wszystkim w�ród geologów i paleontologów oraz mi³o�ników tych nauk. Prekursorem badañ osadów jurajskich w okolicach

£ukowa by³ w XIX wieku rosyjski geolog N. Krisztafowicz. Równie¿ ojciec polskiej geologii Stanis³aw Staszic wiedzia³ o wychodniach

jury (miejscach, gdzie ska³y danego wieku pojawiaj¹ siê na powierzchni) w okolicach £ukowa. Kra lodowcowa to znacznej wielko�ci

kompleks sypkich lub plastycznych ska³ (np. i³ów) wyrwanych przez przesuwaj¹cy siê l¹dolód i przetransportowany na du¿e odleg³o�ci

(nawet ponad kilkaset kilometrów). Dzi� wiemy na pewno, ¿e osady jurajskie w okolicach £ukowa stanowi¹ kry, ale nie zawsze tak by³o.

Zanim  rozpoznano dok³adnie budowê geologiczn¹  tego  terenu,  funkcjonowa³y  równie¿ przypuszczenia,  ¿e  jurajskie  ska³y  g³êbszego

pod³o¿a, znajduj¹ce siê pod miastem, wychodz¹ tu na powierzchni. Wiemy te¿, ¿e ³ukowskie porwaki tkwi¹ w osadach zlodowacenia

Odry, co oznacza, ¿e l¹dolód przyniós³ je i osadzi³ w³a�nie podczas tego zlodowacenia. Ska³y te odró¿nia od otaczaj¹cych osadów

lodowcowych przede wszystkim wiek rzêdu 165 milionów lat oraz zawarto�æ cennych z naukowego punktu widzenia skamienia³o�ci

morskich zwierz¹t z okresu jurajskiego. W czasie, kiedy po l¹dzie chodzi³y dinozaury, zawarte dzi� w czarnych jurajskich i³ach zwierzêta

(zasadniczo ich skamienia³e szcz¹tki) p³ywa³y w morzu. Jest to wiêc �zamro¿ony� w czasie geologicznym zapis tego, co dzia³o siê w morzu

w trakcie trwania jury.

Zamro¿ona zagadka

Osady kier z okolic £ukowa utworzy³y siê w �rodkowej jurze (keloweju), a wiêc oko³o 165 milionów lat temu. Sk³adaj¹ siê

z  czarnych,  t³ustych, brudz¹cych palce  i³ów z  zawarto�ci¹ b³yszcz¹cego w  s³oñcu muskowitu  i pirytu,  który mo¿na  znale�æ g³ównie

w  �rodku  skamienia³o�ci.  Same  skamienia³o�ci  wystêpuj¹  czêsto  w konkrecjach czy  tzw.  bu³ach  wêglanowych (nagromadzeniach

minera³ów przypominaj¹cych kule, bochenki  -  fot. 16). W�ród  skamienia³ych  szcz¹tków dominuj¹ g³ównie amonity, ma³¿e,  �limaki,

belemnity. Dziêki wytr¹ceniom pirytu wiemy, ¿e w morzu, w którym powstawa³y i³y, przy dnie panowa³y warunki beztlenowe.
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Ciekawym zagadnieniem jest transport kry (ryc. 4), a zasadniczo kier

(bo jest  ich co najmniej kilkana�cie) w okolice £ukowa, z których

najwiêksza  znajduje  siê  na  pograniczu  wsi  Go³aszyn  oraz  miasta

£uków (ryc. 5) i ma wymiary oko³o 1500x600 m, a mi¹¿szo�æ

(grubo�æ)  dochodzi  do  26  m!  Koncepcje  dotycz¹ce  miejsca

pochodzenia porwaków by³y ró¿ne. Porwak ten przymarz³ do sp¹gu

(spodu)  l¹dolodu  w  czasie  zlodowacenia  Odry  w  okolicach

K³ajpedy  na  Litwie,  nastêpnie,  na  skutek  ruchu  l¹dolodu  na

po³udnie, zosta³ z niego wyrwany, przetransportowany a nastêpnie

w  czasie deglacjacji (topnienia)  l¹dolodu  wymarz³,  tak  jak  to

przedstawia  rycina  4.  Miejsce  pochodzenia  porwaków  jest

potwierdzone przez badania eratyków przewodnich, a tak¿e ostatnie

badania  terenowe  (2018r.),  podczas  których  w  Go³aszynie

znaleziono  osady  identyczne  jak  w  okolicach  K³ajpedy.

Zdumiewaj¹ca jest si³a erozyjna i transportuj¹ca l¹dolodu!

ryc. 5

Ryc. 4. Model przytransportowania kry jurajskiej w okolice £ukowa:
A - przymarzniêcie i egzaracja, B - transport, C - wymarzniêcie kry.

Opracowanie w³asne na podstawie pogl¹dów Ruszczyñskiej-Szenjach
(1976r.)
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fot. 16
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Cenne skamienia³o�ci

Porwaki z £ukowa znane s¹ przede wszystkim z doskonale zachowanych skamienia³o�ci, szczególnie amonitów. Zasadniczo s¹

zachowane tak dobrze, ¿e mo¿na by³o odtworzyæ ich wygl¹d, zró¿nicowanie p³ciowe czy warunki klimatyczne �rodkowej jury. Najpe³niejszy

opis jurajskiej fauny z cegielni w £apiguzie (dzielnica £ukowa) da³ prof. Henryk Makowski w pracach z roku 1952 i 1962, które cytuj¹

do dzi� naukowcy z ca³ego �wiata.

Najliczniejsze w�ród skamienia³o�ci amonity  to wymar³e g³owonogi, praprzodkowie np. dzisiejszych o�miornic.  Ich nazwa pochodzi od

egipskiego boga Amona, który przedstawiany by³ m.in. jako baran z p³askospiralnie zwiniêtymi rogami. Amonity posiadaj¹ charakterystycznie

p³askospiralnie skrêcon¹ muszlê - st¹d ich nazwa (ryc. 6). Sama muszla zbudowana by³a z aragonitu (odmiana wêglanu wapnia), a dziêki

jej kszta³towi  i  innym cechom charakterystycznym, mo¿na  je rozró¿niaæ równie¿  je�li chodzi o p³eæ. Wielko�æ muszli amonitów ¿yj¹cych

w kredzie dochodzi³a do 2m. ̄ y³y w okresie od dewonu do kredy (ok. 420-66 mln lat temu) i wystêpowa³y do�æ powszechnie na ziemi,

g³ównie w otwartych morzach, st¹d s¹ wykorzystywane jako skamienia³o�ci przewodnie czyli takie, dziêki którym mo¿na datowaæ ska³y,

w których one wystêpuj¹. By³y do�æ dobrymi p³ywakami. Potrafi³y regulowaæ g³êboko�æ zanurzenia a, te które mia³y bardziej g³adk¹ i wê¿sz¹

muszlê, prawdopodobnie p³ywa³y szybciej od tych z ornamentowan¹ i szersz¹. ̄ ywi³y siê planktonem lub innymi amonitowatymi. Wyginê³y

razem z dinozaurami. W Polsce do�æ powszechnie ich skamienia³o�ci mo¿na znale�æ w po³udniowej Polsce w ró¿nych ska³ach wapiennych.

Ze skamienia³o�ci wykonuje siê piêkn¹ bi¿uteriê oprawion¹ w srebro.
muszla
syfon
przegroda

oko czu³ki

aptych

skrzela
przewód pokarmowy

komora
powietrzna

komora
mieszkalna

ryc. 6
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Belemnity, które ¿y³y ju¿ w triasie, podobnie jak amonity wymar³y razem z dinozaurami w kredzie. Zaliczane s¹ równie¿ do g³owonogów

i,  podobnie  jak  amonity,  ¿y³y  do�æ  powszechnie  w  morzach.  Przypomina³y  wygl¹dem  wspó³czesne  ka³amarnice.  Zasadniczo  by³y

drapie¿nikami  i  bardzo dobrze p³ywa³y  ze wzglêdu  na  swój  op³ywowy  kszta³t.  Same pada³y  ³upem wiêkszych  od  siebie pliozaurów

i ichtiozaurów. Ich nazwa wziê³a siê z greckiego s³owa belemnon, czyli strza³a lub pocisk, poniewa¿ swoim kszta³tem przypominaj¹ w³a�nie

strza³ê. Powszechnie znajdowane skamienia³e czê�ci belemnitów zwane rostrum nazywane s¹ potocznie �strza³kami piorunowymi�, przy czym

nie maj¹ nic wspólnego z uderzeniami pioruna, który potrafi stopiæ ska³y i stworzyæ nieco podobne z wygl¹du struktury. W krach ³ukowskich

znajdowane s¹ w³a�nie fragmenty rostrum belemnitów.

Powszechnie w  i³ach  ³ukowskich  kier  znajdowane  s¹  szcz¹tki  jurajskich ma³¿y  i  �limaków  ró¿nych  gatunków,  których  najpe³niejszy  opis

przedstawi³ prof. Henryk Makowski w swojej pracy  opieraj¹c siê o materia³ paleontologiczny

z nieczynnej ju¿ cegielni na £apiguzie, uwieczniaj¹c je na wielu rysunkach wykonanych piórkiem. Aby praca mia³a szerszy, �wiatowy odbiór

napisana zosta³a w jêzyku francuskim. Szczególnie piêknie wygl¹daj¹ muszle niektórych �limaków. Miêczaki te pojawi³y siê zasadniczo ju¿

w kambrze. Wszystkie szcz¹tki znajduj¹ siê w ³ukowskich krach w bardzo dobrym stanie zachowania. Ostatnie badania (2018r.) przynios³y

odkrycie wystêpowania na obszarze kry w Go³aszynie równie¿ piaskowców jurajskich z bogat¹ faun¹ ma³¿y (fot. 17).

fot. 17
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W osadach porwaków znajdowano tak¿e fragmenty skamienia³ego, nap³awionego drewna o ró¿nych wielko�ciach (fot. 18 i 18a).

Z  amonitami  mo¿na  spotkaæ  siê  w  sali  wystaw  w  �wietlicy  �Stru¿ka  Klimkowska�  w  Klimkach,  natomiast  bogat¹  kolekcjê

skamienia³o�ci z kier jurajskich mo¿na ogl¹daæ na wystawie sta³ej w Muzeum Regionalnym w £ukowie przy ul. Pi³sudskiego 19.

  W jurajskim morzu, w którym ¿y³y amonity, musieli wystêpowaæ równie¿ przodkowie dzisiejszych rekinów (pojawi³y siê

w dewonie), ¿ó³wi (w triasie), skrzyp³oczy (w sylurze) czy o�miornic (prze³om karbonu i permu). Jurajskim amonitom (i nie tylko)

zagra¿a³y  najwiêksze  ówcze�nie  ¿yj¹ce  w  morzu  gady-ichtiozaury  (�ryby-jaszczury�).  Na  l¹dzie  aktywnym  drapie¿nikiem

i padlino¿erc¹ by³ eustreptospondyl, a w powietrzu mogliby�my podziwiaæ lataj¹ce gady � ramforynchy.

fot. 18



fot. 18a
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Eksploatacja i ochrona porwaków

Ciekawym zagadnieniem jest równie¿ historia eksploatacji i ochrony i³ów z kier ³ukowskich. By³y one eksploatowane przez

co najmniej kilkadziesi¹t lat w dawnej cegielni £apiguz, która dzia³a³a do po³owy lat 70. Wyrabiane tam ceg³y zawiera³y szcz¹tki

skamienia³ych zwierz¹t morskich (g³ównie amonitów), co pogarsza³o jako�æ ceg³y. Starano siê wiêc skrupulatnie usuwaæ je z i³ów

rêcznie, a z czasem przy pomocy walców eliminacyjnych (kruszono je). Mnóstwo materia³u paleontologicznego by³o pozyskiwane

z ha³d przez amatorów, studentów i pracowników nauki a nawet przedstawicieli placówek dyplomatycznych. Znajdowa³y one

w ich oczach uznanie przede wszystkim za doskona³y stan zachowania, ró¿norodno�æ oraz sam piêkny wygl¹d. Materia³, który

przetwarzany by³ w walcach eliminacyjnych, ulega³ bezpowrotnemu zniszczeniu. Pan Czes³aw Zarzycki, ostatni dyrektor cegielni,

nawi¹za³ wspó³pracê z jednostkami naukowymi z Warszawy, gdzie przekazano czê�æ skamienia³o�ci. Dziêki temu mo¿emy je ogl¹daæ

np. w muzeach a  czasem  s¹ nadal wykorzystywane do badañ naukowych np. odtwarzania warunków  �rodowiskowych okresu

jurajskiego. Po odkryciu w latach siedemdziesi¹tych XX wieku najwiêkszej kry w Go³aszynie postanowiono obj¹æ jej czê�æ ochron¹

rezerwatow¹ i utworzono tam rezerwat geologiczny �Kra jurajska�. Niestety nie jest on dostêpny do zwiedzania z powierzchni

ziemi, ale przy ewentualnej eksploatacji i³ów bêdzie mo¿na wykonaæ tam odpowiednie ods³oniêcie.
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Le�ny Zespó³ Rekreacyjno-Edukacyjny �AMONIT�

Le�ny  Zespó³  Rekreacyjno-Edukacyjny  �Amonit�  powsta³,  aby  przybli¿yæ  elementy  historii  geologicznej  i  walory

przyrody o¿ywionej gminy £uków zarówno jej mieszkañcom jak i wszystkim zainteresowanym oraz by s³u¿yæ bezpiecznej rekreacji.

Miejsce to ma popularyzowaæ ciekawe a tak¿e zupe³nie wyj¹tkowe pod wzglêdem przyrodniczym walory gminy £uków. Mo¿na tu

podziwiaæ si³ê i piêkno natury, ale tak¿e uczyæ siê lokalnej geologii i historii Ziemi oraz bawiæ siê lub odpocz¹æ. Jest to dobre

miejsce do popularyzacji geoturystyki w�ród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Na terenie gminy £uków dominuj¹ osady i formy ukszta³towania terenu utworzone g³ównie przez l¹dolód skandynawski,

a wiêc  zwi¹zany  ze  stosunkowo m³od¹  histori¹  geologiczn¹ Ziemi  (plejstocen).  Jednak wyj¹tkowo�ci  temu  obszarowi  nadaje

Klimki, gmina £uków
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wystêpowanie po�ród nich ska³ o wiele starszych (jurajskich), choæ równie¿ przyniesionych przez l¹dolód. Jurajskie i³y zawieraj¹

wyj¹tkowo dobrze zachowane szcz¹tki morskich zwierz¹t z tamtego okresu geologicznego, szczególnie amonity,  z których miasto

i  gmina £uków  s¹  znane w ca³ym geologicznym  �wiecie. Na  �cie¿kach Le�nego Zespo³u Rekreacyjno-Edukacyjnego �Amonit�

mo¿na wiêc poznaæ wybrane elementy historii geologicznej gminy £uków, na któr¹ sk³ada³a siê rze�botwórcza dzia³alno�æ l¹dolodu,

wody oraz wiatru � wszystkich �rze�biarzy� powierzchni Ziemi oraz przyrody o¿ywionej, która ukszta³towa³a siê po ust¹pieniu

l¹dolodu.
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PRAKTYCZNE INFORMACJE

Urz¹d Gminy £uków
ul. �widerska 12, 21 � 400 £uków
tel./fax: +48 25 798 24 39
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
www.lukow.ug.gov.pl
facebook.com/gmina.lukow

Gminna Biblioteka Publiczne w £ukowie
ul. �widerska 12, 21 � 400 £uków
tel. +48 25 798 15 26, +48 509 252 503
e-mail: gbp@lukow.ug.gov.pl

Gminny O�rodek Kultury w £ukowie
ul. �widerska 12, 21 � 400 £uków
tel. +48 25 798 24 39 w. 101
e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl

Muzeum Regionalne w £ukowie
ul. J. Pi³sudskiego 19, 21 - 400 £uków
tel./fax: +48 25 798 27 16
e-mail: biuro@muzeum.lukow.pl

Stacja postoju taxi
Mini Korporacja £uków: +48 25 798 22 22
SLTP£ TAXI � £uków: +48 25 798 00 22

PKS (informacja): +48 25 798 22 40

BAZA NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNA

Parisel Palace Centrum Konferencyjno � Wypoczynkowe
Klimki 36, 21 � 400 £uków
tel. +48 25 794 65 00,
     + 48 665 415 145, + 48 665 425 055
e-mail: kontakt@pariselpalace.pl
www.pariselpalace.pl

Pa³acyk �Fantazja�
Siêciaszka Pierwsza 57A, 21 � 400 £uków
tel. +48 508 321 973
e-mail: biuro@palacykfantazja.com
www.palacykfantazja.com

O�rodek rekreacyjno � wypoczynkowy �Miód Lawenda�
Biardy 40, 21 � 400 £uków
tel. + 48 506 510 330, + 48 506 510 331
e-mail: kontakt@miodlawenda.pl, rezerwacje@miodlawenda.pl
www.miodlawenda.pl

Gospodarstwo agroturystyczne �Nad Krzn¹ u Kropki�
Suleje 54A, 21� 400 £uków
tel. +48 503 101 510, + 48 25 625 04 82
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