
Glina jaka jest każdy widzi. Czy na pewno? 

 
W języku potocznym słowem glina określa się zazwyczaj zwięzłą, plastyczną 
skałę (o właściwościach podobnych do plasteliny), z której można ulepić 
figurkę lub uformować naczynie (Ryc.  1). Jeśli 
jednak, użyjemy tego słowa w rozmowie z 
geologiem, z dużym prawdopodobieństwem 
dojdzie do nieporozumienia, gdyż będzie on 
miał na myśli zupełnie coś innego.  
W geologicznej nomenklaturze słowo glina 
kojarzone jest najczęściej ze skałą osadową 
zbudowaną z materiału skalnego, który był 
transportowany przez lodowiec/lądolód, a  po 
stopieniu lodu  został  bez jakiejkolwiek selekcji     Ryc. 1. Formowanie naczynia 
osadzony na powierzchni Ziemi ( Ryc. 2).                 
Okruchy skał, które były zbierane przez poruszający się lód wzdłuż trasy, 
którą pokonał,  pochodzą z jego otoczenia oraz z podłoża.    A,   że   lodowiec  

 
Ryc. 2. Współczesne osady lodowcowe                Ryc. 3. Glina lodowcowa (zwałowa) 
            na Spitsbergenie                                                     zlodowacenia Wisły 

przemieszczał się przez obszary zbudowane z różnych skał, więc i glina 
lodowcowa ma bardzo różnorodny skład mineralny.  Jest bowiem  mieszaniną                          
iłu, mułu, piasku, żwiru, a nawet wielkich głazów (Ryc. 2 ).        
W Polsce, w centralnej i północnej części kraju, gliny lodowcowe są, obok 
piasków o różnym pochodzeniu, najczęściej spotykanymi skałami (Ryc. 3).  
Ich obecność łączona jest przede wszystkim z czwartorzędowymi 
(plejstoceńskimi)  zlodowaceniami,  podczas których,  w ciągu  ostatnich   
950 000 lat, na teren Polski kilkukrotnie wkroczyły lądolody ze Skandynawii.  
A ostatnie, zlodowacenie Wisły zakończyło się około 10 250 lat temu. 
Jak już wspomniano lądolód zebrał materiał budujący glinę na trasie, którą  
pokonał. Zatem jej skład może być znakomitym wskaźnikiem pozwalającym 
odtworzyć kierunki ruchu lodu. Najlepiej nadają się do tego obecne w glinie 
głaziki, a szczególnie duże głazy narzutowe - choćby takie, jakie znajdują się 
przed warszawskim Muzeum Ziemi (Ryc. 4). Stąd właśnie wiemy, że lądolody 
przybyły na teren Polski ze Skandynawii. 



 
Przyniosły bowiem ze sobą skały, które w 
Polsce nie odsłaniają się na powierzchni 
terenu. Natomiast znane są doskonale 
lokalizacje ich odsłonięć w południowej 
Szwecji. W ten sposób można odtworzyć 
trasę, którą głazy pokonały wraz z lodem - 
od miejsca, z którego zostały wyrwane do   
miejsca   gdzie    zostały   znalezione  
(Ryc.  5).   
 

 Ryc. 4. Głazy narzutowe przed           
             Muzeum Ziemi                        
 

Cechą charakterystyczną glin lodowco-
wych, oprócz współwystępowania okru-
chów skalnych o skrajnie różnych 
średnicach, jest również ogromna zmien-
ność  ich  składu  w  przestrzeni.                                                          
Fragmenty zbudowane z niemal czystego 
iłu,   po  kilku/kilkunastu   metrach   mogą 
zostać   zastąpione   przez   osad   całko- 
wicie piaszczysty,  by nieco dalej stać się 
mieszaniną wszystkich frakcji  -  od iłu po                                       
wielkie głazy włącznie.                                    Ryc. 5. Kierunki transportu głazów   
I nie  potrzeba  nawet  szukać  odsłonięć,                   narzutowych przez lądolody 
ani samemu kopać dołków, żeby przeko-                  skandynawskie 
nać  się, że tak jest naprawdę. 
Wystarczy popatrzeć lub przypomnieć sobie jak wygląda rzeźba terenu na 
obszarze polodowcowym. Tam gdzie występują gliny, bardzo często 

powierzchnia terenu staje się bardziej 
urozmaicona. W krajobrazie pojawiają                                                                                              
się liczne pagórki poprzedzielane obniże-
niami (często wypełnionymi wodą), co jest 
typowe  dla   falistej  wysoczyzny   morenowej 
(Ryc. 6).    Dzieje  się  tak,  z  kilku  powodów. 
Nierównomiernego wytapiania materiału 
morenowego co do tempa, ilości i jego 
rodzaju. A nadto różnej intensywności   
późniejszych procesów niszczących złożony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ryc. 6. Krajobraz polodowcowy         osad, który  dodatkowo,  z  racji  na  ogromne 
                                                   zróżnicowanie składu ma w różnych 
miejscach różną odporność na wietrzenie. 
(Nie wspominam o szczególnie dużych nagromadzeniach glin lodowcowych 
tworzących  wały  moren  czołowych,   które  są  nagromadzeniami  materiału                                              



skalnego wytopionego przed czołem lodowca/lądolodu w okresie kiedy jego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
zasięg przez dłuższy czas nie ulegał zmianom – np. Wzgórza Szymbarskie 
na Kaszubach).  
                                                                                                                 

Czy zatem gliny lodowcowe są w historii Ziemi, podobnie jak w Polsce, 
wyłącznie skałami bardzo młodymi? Oczywiście, że nie. W historii naszej 
planety było wiele okresów ochłodzeń klimatycznych, podczas których doszło 
do zlodowaceń obejmujących duże obszary Ziemi (np. zlodowacenie 
saharyjskie na przełomie ordowiku i syluru, 460-430 mln lat temu). Wtedy też 
tworzyły się gliny lodowcowe, ale z racji na czas który upłynął i działanie 
naturalnych procesów niszczących powierzchnię planety, te niezbyt odporne 
skały zachowały się do czasów współczesnych tylko w nielicznych miejscach. 
Na przykład fragmenty kopalnej, skamieniałej gliny zwałowej (zwanej tillitem) 
powstałe podczas zlodowacenia w prekambrze (dawniej niż 542 mln lat 
temu), można znaleźć na Spitsbergenie. Co ciekawe, jako składnik 
współcześnie tworzących się osadów morenowych (Ryc. 7 i Ryc. 8). 

 

     
 
           Ryc. 7. Prekambryjski tillit                          Ryc. 8. Osady lodowcowe zawierające 
                                                                                           tillity, na przedpolu lodowca 
                                                                                           Recherche na Spitsbergenie 
                                                                                           

 
Tak więc mówiąc o „glinie” jako plastycznej masie, która może być przydatna 
do wyrobu ceramiki w rzeczywistości myślimy raczej o innej skale osadowej  
zbudowanej z drobnych minerałów ilastych (o średnicy nie przekraczającej 
0,01 mm), które spokojnie opadły i nagromadziły się na dnie zbiorników 
wodnych (mórz, jezior). Iły, bo o nich mowa, powstają zarówno współcześnie, 
jak również tworzyły się w przeszłości. Można je znaleźć np. w Górach 
Świętokrzyskich i na południe od nich - trzeciorzędowe/neogeńskie (liczące 
ok. 10 mln. lat) iły korytnickie czy dolnotriasowe (powstałe ok. 250 mln lat 
temu), wiśniowe iły, które są obecne w okolicach Chęcin.    
 
Ale nazwy „glina” używa się również do materiału powstałego ze zwietrzenia 
skał - glina zwietrzelinowa.  Szczególnym  przypadkiem  gliny zwietrzelinowej   
jest  kaolin  (Ryc. 9),   zbudowany  przede wszystkim z  ilastego  minerału 
kaolinitu,  będącego  produktem   wietrzenia   głównie  skaleni   –   jednych  z  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Ryc. 9. Kaolin                                                Ryc. 10. Skaleń potasowy 

 
najpospolitszych minerałów skałotwórczych, obecnych w skałach 
magmowych, metamorficznych i osadowych (Ryc. 10). 
Kaolin wymieszany z wodą tworzy jednolitą  plastyczną  
masę,  którą można z łatwością formować. 
I to właśnie on, z dodatkiem zmielonych skaleni i kwarcu 
jest materiałem wykorzystywanym do produkcji ceramiki 
szlachetnej - zwłaszcza porcelany  (Ryc. 11). 
Ukształtowane z jednolitej masy wyroby wypala się, 
zależnie od przeznaczenia, w temperaturze od ponad 900 
do prawie 1500 0C.                                                                  Ryc. 11. Porcelana 

Nazwa  kaolin  i  pomysł  na  jego  zastosowanie  pochodzi 
z Chin, ale złoża znajdują się także w innych krajach. Również w Polsce 

(patrz Ryc. 12) – na 
przedpolu Sudetów, m.in. 
w Górach Izerskich (1), na 
północ od Gór Sowich (2), 
a także w rejonach: od 
Strzegomia do Sobótki (3) 
oraz Strzelin - Otmuchów 
(4).  
 

 
 
 
 

    
          Ryc. 12. Lokalizacja złóż kaolinu w Polsce 

 
A typowa glina lodowcowa niestety do rzeźbienia, garncarstwa czy wyrobu 
talerzy zupełnie się nie nadaje. Z powodu obecności piasku i żwiru nie jest na 
tyle plastyczna żeby udało  się nadać jej kształt np. filiżanki. A jeśli nawet by 
się udało to popęka ona podczas wypalania. Tak więc mówiąc o glinie 



zastanówmy się przez moment czy na pewno o nią nam chodzi. Bo być może 
myślimy o ile.  
                                                                                                Ryszard Szczęsny 
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