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Zmiany rzeźby Góry świętego Wawrzyńca w Kałdusie koło chełmna 
oraz krajobrazu jej okolic w holocenie

the dune in Kałdus near chełmno (n poland) – changes of the landscape caused 
by the human impact

Abstract: The article presents the direct human impact on the alterations of the 
dune. Anthropogenic activities caused the rebuild of dunes and landscape of 
the early medieval settlement complex in Kałdus near Chełmno (fig. 1, fig. 6). 
We determined phases of anthropogenic rebuild of the dune and the landscape 
transformations in varied periods (fig. 2, 3, 4, 5): (i) Late glacial – dune forma‑
tion and landscape reconstruction from the beginning of Mezoholocen,  
(ii) Atlantic Period – Globular Amphora Culture – erecting a small dike on the 
top of the dune, (iii) on the turn of Subboreal and Subatlantic periods – build‑
ing the defence dike with the settlement of the Lusatian‑Pomeranian Culture 
and landscape reconstruction of the rampart surrounding, (iv) Subatlantic  
Period – building the St. Laurence Mountain in the Early Medieval Ages, and 
the landscape reconstruction of the early medieval settlement complex.

Wprowadzenie

W odległości kilku kilometrów na południe od Chełmna leży wieś Kałdus (ryc. 1). 
W jej okolicy, w sąsiedztwie krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej wznosi się wzgó‑
rze zwane Górą Św. Wawrzyńca. Podczas badań archeologicznych prowadzonych 
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w jej sąsiedztwie od 2 połowy XIX w. udokumentowano istnienie w tym miejscu 
zespołu osadniczego datowanego na okres wczesnego średniowiecza. Ponadto 
stwierdzono, że początki osadnictwa w tym miejscu sięgają młodszej epoki ka‑
mienia. Fakty te świadczą o tym, że rejon Kałdusa odgrywał znaczną rolę w roz‑
woju osadnictwa, był także ważnym miejscem kultu religijnego (Chudziak 2003). 
Do rozwoju tego miejsca jako centralnego ośrodka kulturowego i gospodarczego 
przyczyniło się położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i handlo‑
wych. Również ważną rolę odegrała lokalizacja osady w miejscu trudno dostępnym 
ze względu na warunki przyrodnicze, na ograniczonym dolinami denudacyjnymi 
półwyspie wysoczyzny morenowej, przylegającej do doliny Wisły. Od końca lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto w tej okolicy zakrojone na wielką 
skalę interdyscyplinarne badania geoarcheologiczne. Związane one były z reali‑
zacją programu badawczego dotyczącego genezy i rozwoju przedlokacyjnego 
Chełmna oraz z multidyscyplinarnym projektem naukowym pt. „Wczesnośred‑
niowieczny sedes regni principalis”. Badania te obejmowały zagadnienia z zakre‑
su paleogeografii, paleopedologii, botaniki, palinologii oraz geoekologii (Chudziak 
2004). Wybrane wyniki tych badań, dotyczące ewolucji rzeźby Góry Św. Waw‑
rzyńca oraz zmian krajobrazu jej okolic, które nastąpiły w wyniku wzrastającej 
od neolity antropopresji, zostały opracowane i opisane w niniejszej pracy. 

Metody badań

Analiza ewolucji rzeźby Góry Św. Wawrzyńca oparta została na badaniach 
geomorfologicznych i sedymentologicznych (Szmańda, Lankauf 2004) oraz da‑
towaniach luminescencyjnych i radiowęglowych (Chruscińska i in. 2004; Szmań‑
da i in. 2004a; Przegiętka i in. 2005).

Rekonstrukcja krajobrazu wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego 
w Kałdusie została wykonana metodą retrospektywną, polegającą na odtworzeniu 
wyglądu poszczególnych geokompleksów krajobrazu w czterech fazach, rozpo‑
czynając od początku okresu atlantyckiego do współczesności (Luc i in. 2006). 
W jej realizacji oparliśmy się na wynikach prac palinologicznych, gleboznawczych, 
botanicznych i geomorfologicznych zamieszczonych w tomie 2 Mons Sancti Lau‑
renti (Chudziak 2004).

Wyniki rekonstrukcji geoekologicznych zostały zaprezentowane za pomocą 
metod kateny geoekologicznej. Pojęcie katena, wywodzące się od łacińskiego 
słowa catena oznaczającego łańcuch, używane było pierwotnie w badaniach gle‑
boznawczych. Do badań z zakresu ekologii krajobrazu zostało wprowadzone przez 
G. Milnego (1935) w połowie lat trzydziestych XX w. W badaniach geoarcheolo‑
gicznych metoda ta znajduje dobre zastosowanie, ponieważ koncepcja kateny 
integruje nie tylko czynniki tłumaczące zróżnicowanie gleb, ale również koncen‑
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truje się na historii powierzchni ziemi (Ruhe 1975). Stosując metodę kateny geo‑
ekologicznej w sposób schematyczny, opisaliśmy homogeniczne jednostki krajo‑
brazowe – geotopy (Szmańda i in. 2004b), które zostały przez nas wydzielone 
w 4. etapach zmian krajobrazu okolic Kałdusa (ryc. 4).

Rekonstrukcja rzeźby Góry Św. Wawrzyńca i krajobrazu jej okolic

Podłoże Góry Św. Wawrzyńca stanowią gliniaste osady glacjalne fazy chodzie‑
skiej (dobrzyńskiej) zlodowacenia Wisły. Na nich w okresie późnego glacjału 
w sąsiedztwie krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej powstała wydma wałowa 
o przebiegu SE‑NW (ryc. 2a). Jej wysokość osiągała około 8 m, długość około 
100 m, a szerokość około 50 m. Forma ta zachowała taki wygląd do początku 
okresu atlantyckiego. Schematyczny krajobraz jej okolicy zamieściliśmy na ryc. 
3. Rekonstrukcję szaty roślinnej oparliśmy na założeniu, że ze względu na nie‑
wielkie zmiany warunków siedliskowych, roślinność w tym okresie odpowiadała 
potencjalnej roślinności naturalnej (Cyzman i Kamiński 2004). Jednak w rzeczy‑
wistości warunki siedliskowe były podobne do obecnych tylko na wysoczyźnie, 
natomiast w dnie doliny Wisły nie istniały jeszcze pokrywy madowe. Należy więc 
wnioskować, że w geokompleksie G4 (ryc. 3) zespołu łęgowego Ficario-Ulmetum 
minoris typicum mógł istnieć inny zespół leśny, z większym udziałem olszy (No‑
ryśkiewicz A. 2004).

Pierwsze ślady antropopresji w rzeźbie i budowie geologicznej Góry związane 
są z działalnością człowieka z młodszej epoki kamienia – kultury pucharów lej‑
kowatych (ryc. 2b). W tym czasie na wydmie usypana została warstwa piasków 
mułkowych o miąższości 1 m. Poziom ten pokrywa od kilku‑ do kilkudziesięciu 
centymetrowej miąższości warstwa piasków eolicznych, datowanych metodą lu‑
minescencyjną na około 5,8–7,8 ka lat. W krajobrazie okolic Góry z tego okresu 
nie nastąpiły jednak istotne zmiany. Można przypuszczać, że lokalnie obszar 
przyległy do krawędzi wysoczyzny był okresowo wylesiany. Świadczy o tym nie 
tylko pokrywa piasków eolicznych nasypana w szczytowej partii Góry, ale także 
poziomy gleb kopalnych występujące w innych wydmach zlokalizowanych przy 
krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej z doliną Wisły (Bednarek i in. 2004). 

Znaczne zmiany rzeźby i budowy geologicznej Góry (ryc. 2c, f) oraz krajobra‑
zu jej okolic nastąpiły w okresie działalności człowieka związanej z kulturą łuży‑
cko‑pomorską (ryc. 4). Zrekonstruowane rozmiary Góry wykazały, że jej wysokość 
względna od południa wynosiła około 10 m, a od północy około 8 m. Długość 
u podstawy osiągała 120 m, a szerokość 60 m. Forma ta swoim przebiegiem 
i kształtem nawiązywała do istniejącej tu wcześniej wydmy. Powierzchnia szczy‑
towa była jednak bardziej płaska i wyrównana. Na terenie przyległego do wydmy 
półwyspu morenowego, ograniczonego doliną Wisły i dolinkami denudacyjnymi 
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(ryc. 1), powstało grodzisko. Północne zbocza Góry od strony tego grodziska 
były łagodne, natomiast południowe, wschodnie i zachodnie charakteryzowały 
większe stromizny. Na usypanym na wydmie wale istniała drewniano‑ziemna 
konstrukcja obronna, która uległa spaleniu. Świadczy o tym pokrywająca niemal 
całą powierzchnię ówczesnego wału warstwa zabarwionego na czarno piasku 
mułkowego z dużą ilością fragmentów spalonego drewna, datowanego metodą 
radiowęglową na około 2,7 ka lat BP (ryc. 2c). W tym czasie obszar wysoczyzny 
przyległy do grodziska był wylesiony, natomiast dno doliny Wisły pozostało 
pokryte lasami (Noryśkiewicz A. 2004; Noryśkiewicz B. 2004; Chudziak i in. 
2004). 

Największe zmiany rzeźby i krajobrazu okolic Góry nastąpiły dopiero we 
wczesnym średniowieczu (ryc. 2d, g, 5). Nad poziomem piasków mułkowych 
z węgielkami drzewnymi z okresu kultury łużycko‑pomorskiej powstał pokaźnych 
rozmiarów nasyp antropogeniczny. Jego miąższość w części szczytowej zwykle 
przekracza 5 m. W części wschodniej wał został rozbudowany nasypem o miąż‑
szości 5–7 m na gliniastym podłożu, o długości i szerokości wynoszącej około 
40 m i kierunku północno‑wschodnim i północnym. W efekcie dotychczasowa 
forma podłużnego wału z płaską i wyrównaną powierzchnią szczytową przyjęła 
kształt wysmukłego, asymetrycznego rogala, z wyraźnie zarysowaną linią szczy‑
tową i ramionami zwróconymi w kierunku północnym. Zapoczątkowany w okre‑
sie kultury łużycko‑pomorskiej proces wylesiania zaczął obejmować także zbocze 
i doliny Wisły. Na zbocza wkroczyła roślinność kserotermiczna (geotop G13,  
ryc. 5). Najważniejszym skutkiem wylesienia na wysoczyźnie, które wpłynęło na 
zmianę warunków siedliskowych, było obniżenie poziomu wód gruntowych, 
a w dnie doliny intensywna akumulacja mad.

W efekcie postępujących w coraz większym tempie od epoki kamienia zmian 
antropogenicznych zaczął się kształtować współczesny krajobraz wczesnośred‑
niowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (ryc. 6). Opis jednostek geoeko‑
logicznych w nim wydzielonych zamieszczono w 2. tomie Mons Sancti Laurenti 
(Szmańda i in. 2004b).
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Ryc. 1. Jednostki krajobrazowe okolic Kałdusa (wg: Luc, Szmańda 2004)
1 – krajobraz bezleśnej młodoglacjalnej wysoczyzny morenowej użytkowanej rolniczo, 

z lokalnie częściowo zwydmionymi, zalesionymi pokrywami eolicznymi,  
2 – krajobraz zalesionych zboczy dolin rzecznej, rozciętych dolinami peryglacjalnymi,  

3 – krajobraz częściowo zalesionych zwydmionych terasów nadzalewowych,  
4 – Krajobraz równiny zalewowej użytkowanej rolniczo, 5 – Góra Św. Wawrzyńca,  

6 – tereny zabudowane.
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Ryc. 2. Ewolucja rzeźby Góry Świętego Wawrzyńca
Budowa geologiczna: 1 – piaski mułkowe nasypowe, 2 – piaski mułkowe nasypowe 

z fragmentami węgielków drzewnych, 3 – piaski eoliczne, 4 – glina zawałowa.
Profile poprzeczne obrazujące etapy rozwoju Góry: a – późny glacjał do początku  

mezoholocenu – wydma wałowa, b – Neolit – powstanie dolnej części nasypu  
piaszczystego i pokrywy eolicznej, c – epoka Brązu – powstanie środkowej  

części nasypu piaszczystego i spalenie obronnej konstrukcji drewnianej,  
d – Wczesne średniowiecze – powstanie górnej części nasypu,  

ostateczne uformowanie współczesnej rzeźby Góry.
Rekonstrukcja wyglądu Góry: e – rzeźba wydmy z okresu od późnego glacjału  

do początku mezoholocenu, f – rzeźba wału obronnego okresu kultury  
łużycko‑pomorskiej (epoka Brązu), g – współczesna rzeźba wału obronnego  

uformowanego we wczesnym średniowieczu.
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Ryc. 3. Katena geoekologiczna wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego  
w Kałdusie na początku okresu atlantyckiego (Luc i in. 2006):

G1 – płaska wysoczyzna morenowa, zalesiona (Tilio-Carpinetum tipicum);  
G2 – zdenudowana wysoczyzna morenowa pokryta piaskami eolicznymi, wydma  
(Góra Św. Wawrzyńca) zalesiona (Querco roboris-Pinetum); G3 – urozmaicony  

progami i stopniami terenowymi śródstok, gliniaste i piaszczyste struktury geologiczne 
pokryte pokrywą deluwialną, zalesioną (Tilio-Carpinetum corydaletosum);  

G4 – erozyjno‑akumulacyjna równina zalewowa bez pokrywy aluwiów powodziowych, 
dwa koryta rzeki, zalesiona (Ficario-Ulmetum minoris typicum).

1 – gliny zwałowe, 2 – osady międzyglinowe – piaski i mułki, 3 – piaski rzeczne drobnoziarniste, 4 – piaski 
eoliczne, 5 – osady nasypów antropogenicznych, 6 – piaski i żwiry korytowe, 7 – piaski pozakorytowe, 8 – muł‑
ki i iły pozakorytowe, 9 – deluwia, 10 – osady organiczne, 11 – woda, 12 – poziom wody gruntowej, 13 – źródła, 
14 – sosna, 15 – świerk, 16 – dąb, 17 – grab, 18 – wiąz, 19 – jesion, 20 – klon, 21 – grochodrzew, 22 – topola, 
23 – olsza, 24 – wierzba, 25 – roślinność stepowa, 26 – roślinność bagienna i szuwarowa.
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Ryc. 4. Katena geoekologiczna wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego  
w Kałdusie w okresie kultury łużycko‑pomorskiej (Luc i in. 2006):

G5 – płaska wysoczyzna morenowa, zalesiona (Tilio-Carpinetum tipicum);  
G6 – równina piasków eolicznych z licznymi wydmami na wysoczyźnie morenowej, 
niezalesiona, użytkowana rolniczo; G7 – grodzisko, strefa degradacji, niezalesiona, 

z zabudową mieszkalną; G8 – urozmaicony progami i stopniami terenowymi śródstok, 
gliniaste i piaszczyste struktury geologiczne pokryte pokrywą deluwialną, zalesiony 
(Tilio-Carpinetum corydaletosum); G9 – erozyjno‑akumulacyjna równina zalewowa  

bez pokrywy aluwiów powodziowych, z głównym korytem rzeki i korytem  
przelewowym, zalesiona (Ficario-Ulmetum minoris typicum).

1 – gliny zwałowe, 2 – osady międzyglinowe – piaski i mułki, 3 – piaski rzeczne drobnoziarniste, 4 – piaski 
eoliczne, 5 – osady nasypów antropogenicznych, 6 – piaski i żwiry korytowe, 7 – piaski pozakorytowe, 8 – muł‑
ki i iły pozakorytowe, 9 – deluwia, 10 – osady organiczne, 11 – woda, 12 – poziom wody gruntowej, 13 – źródła, 
14 – sosna, 15 – świerk, 16 – dąb, 17 – grab, 18 – wiąz, 19 – jesion, 20 – klon, 21 – grochodrzew, 22 – topola, 
23 – olsza, 24 – wierzba, 25 – roślinność stepowa, 26 – roślinność bagienna i szuwarowa.
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Ryc. 5. Katena geoekologiczna wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego  
w Kałdusie we wczesnym średniowieczu (Luc i in. 2006):

G10 – płaska wysoczyzna morenowa, zalesiona (Tilio-Carpinetum tipicum);  
G11 – równina piasków eolicznych z licznymi wydmami na wysoczyźnie morenowej, 

niezalesiona, użytkowana rolniczo, osada z cmentarzem; G12 – grodzisko, strefa  
degradacji, niezalesiona, z zabudową; G13 – górna i środkowa część stoku,  

urozmaicona progami i stopniami terenowymi z pokrywą deluwialną na piaskach  
kopalnej serii rzecznej, niezalesiona, roślinność łąkowa i relikty stepowe;  

G14 – deluwialna podstawa stoku na aluwiach rzecznych, zalesiona  
(Tilio-Carpinetum corydaletosum); G15 – akumulacyjno‑erozyjna równina zalewowa 

z ilastymi pokrywami aluwialnymi i starym korytem rzeki,  
zalesiona (Ficario-Ulmetum minoris typicum).

1 – gliny zwałowe, 2 – osady międzyglinowe – piaski i mułki, 3 – piaski rzeczne drobnoziarniste, 4 – piaski 
eoliczne, 5 – osady nasypów antropogenicznych, 6 – piaski i żwiry korytowe, 7 – piaski pozakorytowe, 8 – muł‑
ki i iły pozakorytowe, 9 – deluwia, 10 – osady organiczne, 11 – woda, 12 – poziom wody gruntowej, 13 – źródła, 
14 – sosna, 15 – świerk, 16 – dąb, 17 – grab, 18 – wiąz, 19 – jesion, 20 – klon, 21 – grochodrzew, 22 – topola, 
23 – olsza, 24 – wierzba, 25 – roślinność stepowa, 26 – roślinność bagienna i szuwarowa.



63

Ryc. 6. Katena geoekologiczna wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego  
w Kałdusie w czasach współczesnych (Luc i in. 2006):

G16 – płaska wysoczyzna morenowa, bezleśna, użytkowana rolniczo;  
G17 – zwydmiona, użytkowana rolniczo; G18 – obniżona denudacyjnie wysoczyzna 

morenowa z roślinnością łąkową i reliktami stepowymi, częściowo zalesiona  
(Querco roboris-Pinetum), użytek ekologiczny; G19 – stromy podkrawędziowy  

stok z pokrywą deluwialną na glinie morenowej, zalesiony  
(Tilio-Carpinetum calamagrostietosum); G20 – urozmaicony progami i stopniami  
terenowymi śródstok z pokrywą deluwialną na piaskach kopalnej serii rzecznej,  

zalesiony (Tilio-Carpinetum tipicum); G21 – deluwialne podnóże stoku  
na aluwiach rzecznych, zalesione (Fricario-Ulmetum minoris, Populetum albae);  

G22 – akumulacyjna, dystalna równina zalewowa ze starorzeczem, częściowo zalesiona 
(Ribeso nigri-Alnetum), użytkowana rolniczo; G23 – akumulacyjno‑erozyjna,  

proksymalna równina zalewowa, bezleśna, użytkowana rolniczo,  
w pobliżu koryta Wisły (Populetum albae).

1 – gliny zwałowe, 2 – osady międzyglinowe – piaski i mułki, 3 – piaski rzeczne drobnoziarniste, 4 – piaski 
eoliczne, 5 – osady nasypów antropogenicznych, 6 – piaski i żwiry korytowe, 7 – piaski pozakorytowe, 8 – muł‑
ki i iły pozakorytowe, 9 – deluwia, 10 – osady organiczne, 11 – woda, 12 – poziom wody gruntowej, 13 – źródła, 
14 – sosna, 15 – świerk, 16 – dąb, 17 – grab, 18 – wiąz, 19 – jesion, 20 – klon, 21 – grochodrzew, 22 – topola, 
23 – olsza, 24 – wierzba, 25 – roślinność stepowa, 26 – roślinność bagienna i szuwarowa.


