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Prowadzone w ostatnich latach badania paleobotaniczne cechuje wzrost rozdzielczości
analiz i bogactwo wyróżnianych taksonów. Równolegle do wzrostu rozdzielczości analiz wzrasta
także gęstość datowań radiowęglowych badanych rdzeni, co pozwala na coraz precyzyjniejsze
lokowanie w czasie zdarzeń związanych z transformacją szaty roślinnej. W związku z postępem
metodycznym na gruncie paleobotaniki, możliwe staje się uchwycenie zarówno długotrwałych,
a coraz częściej także raptownych i krótkotrwałych zmian klimatu (tzw. events), identyfikowanych
już wcześniej w późnym vistulianie i holocenie. Badaniom palinologicznym niejednokrotnie
towarzyszą inne analizy paleoekologiczne, co pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na
przemiany biogenicznych składowych środowiska przyrodniczego.
Dzięki wzrostowi rozdzielczości analiz paleobotanicznych i bardziej precyzyjnym
datowaniom rdzeni, zachodzą warunki do określania dynamiki zmian roślinności. Panują
poglądy, w myśl których dużą dynamikę przemian należy wiązać raczej z wpływami człowieka,
a mniej dynamiczne zmiany – cechujące się bardziej ewolucyjnym charakterem – z przyczynami
naturalnymi, wynikającymi z fluktuacji paleoklimatu. Badania paleogeograficzne przeprowadzone
w ostatnich latach na Niżu Polskim, w tym także w centralnej Polsce, oparte o wyniki analiz
paleobotanicznych i innych analiz paleoekologicznych wskazują, że wspomniane poglądy nie
zawsze uzyskują potwierdzenie.
Celem organizatorów VII Ogólnopolskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu jest
podjęcie dyskusji na temat dynamiki zmian roślinności w późnym vistulianie i holocenie,
określenie przyczyn i kierunków tych zmian oraz ich skali. Referaty zgłoszone na Konferencję
ilustrują jej uczestnikom w równym stopniu zarówno wpływ czynników naturalnych jak
i antropogenicznych na interesujące nas zagadnienia. Podobnie jak podczas poprzednich sześciu
spotkań paleobotanicznych, Komitet Naukowy konferencji zaproponował zgłaszanie także
tematów nieco odbiegających od zarysowanego powyżej głównego wątku VII Konferencji i jej
ram czasowych, tak aby była możliwość aktywnego udziału wielu paleobotaników i prezentacji
wyników ciekawych badań. Wyrażamy przekonanie, że ewolucja środowiska przyrodniczego Niżu
Polskiego, która zapisała się w osadach geologicznych, w tym także w utworach biogenicznych,
dostarczy szeregu przykładów do ożywionej dyskusji w gronie paleobotaników, lecz również
paleozoologów, geomorfologów oraz innych przedstawicieli nauk o Ziemi.
W imieniu Komitetu Naukowego
Juliusz Twardy
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HUMAN INDUCTED VEGETATION CHANGES
AT WIETRZYCHOWICE (SW KUJAWY, CENTRAL POLAND)
IN THE LIGHT OF POLLEN RECORD
Eva Břízová1, Małgorzata Roman2
1Czech

Geological Survey, Czech Republic, Prague; eva.brizova@geology.cz

2Katedra

Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet
Łódzki; mroman@geo.uni.lodz.pl
Palynological investigations of biogenic deposits in archaeology are being used to express
man-environment interactions and also to correlate phenomena derived from pollen analysis and
archaeological investigations. Using floral indices of husbandry we can extrapolate phases of
man`s extensive activity. Furthermore, considering the entirety of past vegetation it is possible to
determine environmental conditions in which consecutive communities existed.
The Wietrzychowice site is located in the south-eastern part of the Kujawy Lakeland,
within an area embraced by the Płock ice-lobe during the Late Weichselian maximum related to
the Poznań (=Frankfurt) phase (19-18 ka BP).
Results of geological and pollen investigations of the lake-bog sediments from
Wietrzychowice W5 profile situated nearby Neolithic Funnel Beaker culture (FBC) megaliths are
presented. The pollen data reveal that sedimentation at Wietrzychowice has begun with the outstart of the Holocene (Preboreal) and lasted continuously. In this study, pollen analysis was used
to determine the stratigraphy of the Wietrzychowice profile with regard to the sediment
characteristics. The pollen spectrum was divided into 8 LPAZ (1-7Xa, 7Xb) which were also,
where possible, stratigraphically classified. The radiocarbon dating 6 730 ± 90 BP, 5 730-5 480
BC, MKL-702 in the depth of 1.20 m confirms the age given by the pollen analysis. The traces of
settlement (irrespective of reality) can be found in the organic sediments of the upper part of the
W5 core of which there are 5: the first is only presumable in the Preboreal, the second is more
observable in the Older Atlantic, the third in the Younger Atlantic (probably Neolithic FBC), the
fourth in the Early Middle Ages, and the last one in the High Middle Ages. Merely the pollen
spectrum, which directly indicates the human influence, is problematic. It is evident that the
locality might have been frequently settled and therefore its sedimentation was influenced by the
human presence. Furthermore, it is troublesome to assess reasons why the deposits found to be
Atlantic age bears traces of Medieval human activity. Such disturbance most probably has been
related to human and animal-inducted physical perturbations of the soft sediment surface, but no
visible bed disturbances, insertions and structure changes in the peat section of the W5 core are
noted.
The importance of the pollen record for our understanding of the Neolithic time, when
agricultural groups of Funnel Beaker culture appeared in the Kujawy region, is obvious from the
high proportion of published contributions from archaeologists. In the case presented pollen
analysis has been also useful to indicate irregularities in a sediment succession, although such
a situation makes palaeoenvironmental interpretation difficult and further research is needed to
enable accurate reconstruction.
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PŁYWAJĄCY LAS
Anna Cedro1, Artur Zieliński2
Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Szczeciński;anna.cedro@univ.szczecin.pl
1

2

Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; a.zielinski@ujk.edu.pl

Przedmiotem badań były drzewa rosnące na torfowych pływających wyspach
zlokalizowanych na niewielkich jeziorach krasowych w Niecce Połanieckiej (subregion Niecki
Nidziańskiej). Ze względu na osobliwe siedlisko, które tworzy zarówno geneza, jak
i niezwyczajna budowa geologiczna podłoża oraz fakt zmieniającej się lokalizacji opisywanej
przestrzeni, powstaje pytanie: czy drzewostan porastający wyspy można nazwać lasem? Jednak
biorąc pod uwagę, że na Ziemi obszary leśne cechują się bardzo rozległymi zasięgami
występowania, co skutkuje tym, że spotyka się je pod wieloma różnorakimi postaciami oraz
formami, jak również rozpatrując las jako bardzo skomplikowany ekosystem, którego
zdefiniowanie bywa niekiedy mocno złożone należy przyjąć, że zbiorowiska porastające wyspy
tworzą las. Nie mniej jednak w sensie prawnym, w którym zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku
lasem określamy grunt pokryty roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym
o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, ze względu na wyznaczenie dolnej granicy
powierzchni lasu, nie wszystkie wyspy pokryte roślinnością leśną można uznać za lasy w myśl
przytoczonej ustawy.
Pierwsza poddana analizie przestrzeń leśna zlokalizowana jest na torfowej pływającej
wyspie o powierzchni 0,08 ha znajdującej się na Jeziorze Donica o powierzchni 0,59 ha
i maksymalnej głębokości 6,1 m. Wskaźnik uwyspienia tego jeziora wynosi 13,6%. Wyspa ma
wrzecionowaty kształt. Jej długość wynosi ok. 60 m, a maksymalna szerokość sięga do 22 m.
Rosną na niej drzewa z gatunków: Pinus sylvestris, Picea ablies, Betula pendula Roth
i zlokalizowano także na niej kilka pni Quercus spp. Na opisywanej wyspie drzewa osiągają
maksymalną wysokość do 12-13 m i cechują się niewielkimi średnicami pni – zazwyczaj
maksymalnie do kilkunastu cm. Szczególnie w okresie letnim, wtedy kiedy w pełni rozwinięte są
liście często bywa, że wyspa dynamicznie zmienia swoją lokalizację w zależności od
dominującego kierunku wiatru, bowiem drzewa na wyspie pełnią także taką funkcję jaką pełni
żagiel na łodzi.
Druga objęta badaniami przestrzeń leśna zlokalizowana jest na pływającej torfowej
wyspie o nieco mniejszej powierzchni wynoszącej 0,06 ha. Znajduje się ona na jeziorze zwanym
Piąty Staw o powierzchni zaledwie 0,18 ha i maksymalnej głębokości 4,2 m. Jezioro to ma
znacznie wyższy wskaźnik uwyspienia, który wynosi 33,33%. Wyspa zaś jest dość zwarta i ma
kolisty kształt. Zlokalizowana jest w środkowej części jeziora. Rosną na niej podobne gatunki
drzew jak na pierwszej opisywanej wyspie, przy czym osiągają one o kilka metrów większą
wysokość niż drzewa zasiedlające wyspę na Jeziorze Donica. Warto także podkreślić, że pozycja
wyspy znajdującej się na Piątym Stawie nie ulega istotnym zmianom, bowiem stabilizują ją
przewrócone na nią drzewa, które wcześniej rosły na gruncie mineralnym w sąsiedztwie brzegu
jeziora.
Drzewa rozwijające się na wyspach przybierają postać „głodową” tzn. cechują się
niewielkimi rozmiarami (wysokością i grubością pnia), miniaturyzacją aparatu asymilacyjnego
oraz wąskimi i bardzo wąskimi przyrostami rocznymi. Jest to niewątpliwie związane ze specyfiką
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podłoża, jego wysokim uwilgotnieniem, bowiem poziom powierzchni wody w jeziorze wyznacza
jednocześnie poziom wód „gruntowych”, który ulega sezonowym i okresowym wahaniom
związanym jedynie z rozwojem i przeobrażeniami świata żywego na wyspach. Poza tym
zasobność odżywcza analizowanych siedlisk jest znacznie uboższa w porównaniu do gruntu
mineralnego w otoczeniu jezior. Warto podkreślić także, że powierzchnia gruntu mineralnego
znacznie szybciej się nagrzewa niż powierzchnia nasyconego wodą torfu. Energia cieplna
z powierzchni gleby mineralnej szybciej i skuteczniej przemieszcza się w głąb profilu gleby
mineralnej niż energia transportowana w uwodnionej masie organicznej. Rozwijając systemy
korzeniowe w glebie mineralnej drzewa funkcjonują w znacznie korzystniejszych warunkach
gazowych niż rozwijając się w środowisku wodnym. Ponadto bardzo niska gęstość objętościowa
wysp warunkuje zbyt małą stabilność podłoża dla normalnego i typowego wzrostu drzew. Z tej
właśnie przyczyny pień/korzeń badanych drzew na głębokości 20-30 cm charakteryzuje się
specyficznym wygięciem, które tworzy równoległy do powierzchni wyspy odcinek drzewa.
W sumie opróbowano 58 drzew, w tym: sosny, świerki, brzozy i olsze z dwóch wysp
z typem siedliskowym charakterystycznym dla boru bagiennego i lasu wilgotnego oraz
z otaczającego jeziora drzewostanu rosnącego na gruncie mineralnym. Strefa brzegowa Jeziora
Donica cechuje się występowaniem roślin typowych dla torfowisk przejściowych, a Piąty Staw
jest obiektem z roślinnością typową dla torfowisk wysokich.
Głównym przedmiotem badań dendrochronologicznych (ze względu na wystarczającą
liczbę drzew na wyspie i w najbliższym sąsiedztwie jeziora) była sosna zwyczajna. Próby pobrano
świdrem Presslera z 13 sosen, 5 brzóz i 1 świerka oraz pozyskano wycinki pni z 10 sosen
(z poziomu obecnej powierzchni wyspy oraz z części znajdującej się w warstwie torfowców).
Pomiar szerokości przyrostów rocznych z dokładnością do 0,01 mm oraz wykorzystanie
klasycznych metod datowania pozwoliły na złożenie chronologii o sygnaturze DOW (dla wyspy),
która liczy 104 lata (1908-2011). Średnia szerokość przyrostu rocznego badanych drzew wynosi
0,49 mm, co jest wartością ponad dwukrotnie mniejszą w porównaniu do drzew tego samego
gatunku rosnących na brzegu jeziora na gruncie mineralnym (chronologia DO o długości 74 lat,
1938-2011 i szerokości przyrostu rocznego na poziomie 1,07 mm). Analiza cech anatomicznych
drewna na stanowisku na wyspie wykazała istnienie 42 słojów mrozowych (co stanowi 2%
wszystkich zmierzonych przyrostów), przy braku takich zniekształceń u drzew z gruntu
mineralnego. Analiza lat wskaźnikowych oraz korelacji i funkcji odpowiedzi wskazała na
odmienne czynniki klimatyczne warunkujące aktywność kambialną u obu populacji. Jednocześnie
podjęto próbę rekonstrukcji metodą dendrochronologiczną szybkości akumulacji warstwy
torfowców na powierzchni wyspy (na podstawie 10 pozyskanych części pni sosny). Analiza
wskazuje na średnie tempo akumulacji na poziomie 7 cm/rok, w zakresie od 2,2 cm/rok do 11 cm
na rok.
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TECHNOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE ASPEKTY SUROWCA
DRZEWNEGO W POLSKICH GRODACH ŚREDNIOWIECZNYCH,
WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ DREWNA UŻYTKOWEGO
Katarzyna Cywa
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków; k.cywa@botany.pl
Podstawowym czynnikiem kształtującym charakter szaty roślinnej w średniowieczu była
działalność człowieka. Zbiorowiska leśne podlegały wówczas przekształceniom i silnej trzebieży
w związku z rozwojem rolnictwa, budownictwa, hutnictwa, potażnictwa i innych form dawnej
gospodarki leśnej. Intensyfikacja odlesień i wybiórcze pozyskiwanie cenniejszego gospodarczo
drewna powodowały z jednej strony ograniczenie powierzchni leśnych, fragmentację zbiorowisk,
a z drugiej strony skutkowały zubożeniem struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu. Podjęte
badania koncentrują się na wykazaniu, które drzewa i krzewy służyły jako surowce dla
średniowiecznych rękodzielników i rzemieślników oraz stwierdzeniu, czy wybór drewna
do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku był przemyślany i selektywny, czy jednak
bardziej przypadkowy podyktowany dostępnością materiału w najbliższej okolicy grodów.
Wykonano analizy ksylologiczne kilkuset nieoznaczonych wcześniej średniowiecznych
przedmiotów drewnianych ze stanowisk: Dawidgródek, Szczecin-Podzamcze, Radom 2
i Wzgórze Wawelskie. Nowe wyniki uzupełniono o dane z materiałów archiwalnych, dotyczące
oznaczeń taksonomicznych drewna m. in. ze stanowisk: Gdańsk st. 1, Inowrocław st. 19,
Ostrówek w Opolu, Wrocław Rynek i Kraków Mały Rynek.
Wstępna analiza uzyskanych wyników potwierdza różnorodność taksonomiczną drewna
stosowanego do wyrobu przedmiotów. Większość badanych zabytków została wykonana
z drewna sosny, a w dalszej kolejności świerka/modrzewia, jesionu, dębu, cisa, olszy, jodły, klonu
i trzmieliny. Interesujące jest, że poza gatunkami drzew wielkowymiarowych, które nadal
odgrywają ważną rolę w przemyśle drzewnym, w średniowieczu powszechnie użytkowano także
drewno krzewów.
Analizując rodzaje drewna wykorzystywane do wyrobu przedmiotów w zależności
od pełnionej przez nie funkcji stwierdzono, że były one wybierane w sposób celowy i selektywny.
Przedmioty o stosunkowo dużych rozmiarach (części mebli i urządzeń, buławki, łopaty, pałki
ciesielskie itp.) wykonywano głównie z drewna dębu i sosny, rzadziej z jesionu, a więc
materiałów wielkowymiarowych charakteryzujących się dużą twardością oraz/lub
wytrzymałością. Przedmioty małe takie jak: trzonki narzędzi, przekłuwacze, igły, wrzeciona oraz
grzebienie, które powinny odznaczać się dużą odpornością mechaniczną wykonywane były
z bardzo twardego drewna mniejszych drzew lub krzewów np. drewna cisowego, trzmieliny
i derenia. Do produkcji przedmiotów toczonych oraz naczyń struganych i drążonych wybierano
najczęściej jesion, olszę i klon, a więc gatunki o drewnie wytrzymałym, ale miękkim
i jednorodnym, łatwym w obróbce. Drewno olszowe stosowano również do wyrobu czerpaków
i kijanek, prawdopodobnie ze względu na jego odporność na gnicie w warunkach dużej
wilgotności.
Badania wskazują także na różnice regionalne w wykorzystaniu drewna, związane
niewątpliwie z dostępnością gatunków drzew i krzewów w okolicy stanowisk. W Polsce
północnej (szczególnie północno-zachodniej) najważniejszymi surowcami były sosna, dąb, buk
i jesion. Jednakże, im dalej na południe tym większa była rola świerka/modrzewia, zwłaszcza jako
materiału na wyroby bednarskie. Na stanowiskach z Krakowa oraz z wrocławskiego Rynku, obok
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świerka/modrzewia najczęściej wykorzystywanym rodzajem drewna była jodła, nieobecna
lub notowana sporadycznie na Pomorzu i w Wielkopolsce.
Badania są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych
na podstawie decyzji nr DEC-2014/13/N/ST10/04881 (grant nr 2014/13/N/ST10/04881).
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KOPALNE WIOŚLARKI W OSADACH DWÓCH WYBRANYCH
TORFOWISKACH REGIONU ŁÓDZKIEGO (OKRĘT, PODWÓDKA)
Paulina Domińczak
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Torfowiska zajmują ważne miejsce w strukturze ekosystemów i stanowią istotną część
krajobrazu geograficznego. Odkładające się w nich torfy są jedną z najmłodszych skał,
z dominującą substancją organiczną, o charakterystycznej, sedentacyjnej genezie. Mimo tego, że
czwartorzędowe osady torfowiskowe stanowią jedynie niewielki odsetek utworów wspomnianego
okresu geologicznego, są doceniane przez badaczy, jako osady rejestrujące wiele zdarzeń
z przeszłości nie tylko badanego zbiornika sedentacyjnego, ale także jego otoczenia. Dobrze
ukazują etapy przemian, jakie zachodziły w środowisku przyrodniczym, ale także rozwój
gospodarczy społeczności ludzkich, funkcjonujących w przeszłości.
Zrealizowane badania miały na celu ukazanie składu gatunkowego wioślarek dwóch
torfowisk regionu łódzkiego – torfowiska Okręt oraz Podwódka. Wioślarki to mikroskopijne
skorupiaki, które zamieszkują wszystkie rodzaje słodkowodnych środowisk, a ich liczba
(gatunków i osobników) jest często znacząca. Wśród nich można wyróżnić gatunki litoralne, które
bytują zarówno wśród roślinności, jak i w osadach tej strefy, a także gatunki bentoniczne oraz te,
które rozwijają się wśród profundalu. W związku z tym, że występują powszechnie oraz
stosunkowo szybko reagują na zmiany warunków ekologicznych w środowisku, są
wykorzystywane przez naukowców do badania zmian paleośrodowiska.
Torfowisko Okręt położone w dolinie rzeki Bobrówki, rzeka ta jest prawym dopływem
Bzury. Torfowisko to ma powierzchnię około 184 ha. W jego obrębie powstały dwa zbiorniki
wodne (jeziora Okręt i Rydwan), które miały służyć jako stawy rybne, retencjonować wodę oraz
pełnić rolę zbiorników przeciwpowodziowych. Torfowisko graniczy z rozległym obszarem
równiny denudacyjnej, do której od zachodu przylega północna krawędź tzw. Wzgórz
Domaniewickich. Miąższość osadów biogenicznych w obrębie wspomnianego torfowiska
dochodzi do 3 metrów. Torfowisko Podwódka znajduje się na północ od miejscowości o tej samej
nazwie, położonej około 8 km na zachód od Bełchatowa, na pograniczu Kotliny Szczercowskiej
i Wysoczyzny Bełchatowskiej. Torfowisko to położone jest w obrębie dna kotlinowatego
obniżenia, jego południową granicę stanowi charakterystyczna krawędź morfologiczna. Obszar
torfowiska Podwódka to około 97 ha. Jego powierzchnia została w części przekształcona w
wyniku eksploatacji torfu i jest odwadniana przez system rowów melioracyjnych. Miąższość
osadów jest zmienna (od ponad 4 m do około 1 m), gdyż w podłożu torfu występują liczne
przegłębienia, będące śladami systemu przepływu wód w okresie vistulianu.
Analiza Cladocera osadów z obu torfowisk pozwoliła stwierdzić występowanie kilkunastu
gatunków tych skorupiaków. Były to zarówno gatunki charakterystyczne dla warunków zimnego
klimatu (Chydorus sphaericus, Acroperus harpae, Alona affinis, Eurycercus lamellatus) oraz te,
pojawiające się w czasie ocieplenia (Graptoleberis testudinaria, Pleuroxus truncatus). Diagramy
frekwencji Cladocera ukazują także występowanie gatunków bytujacych wśród roślinności
(Eurycercus lamellatus, Alona affinis). O eutrofizacji zbiorników świadczy natomiast
występowanie takich gatunków jak Chydorus sphaericus czy Alona rectangula. Uzyskane wyniki
pozwolą na rekonstrukcje warunków siedliskowych badanych torfowisk w późnym vistulianie
i holocenie oraz wykazanie różnic w sukcesji gatunkowej badanych obiektów w porównaniu
z innymi stanowiskami w regionie łódzkim.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ TROFII JEZIOR HUMUSOWYCH
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO OD PÓŹNEGO GLACJAŁU
PO DZIEŃ DZISIEJSZY
Danuta Drzymulska1, Magdalena Fiłoc1, Ewa Jabłońska2, Stanisław Kłosowski3,
Mirosława Kupryjanowicz1, Paweł Pawlikowski2, Krystyna Szeroczyńska4, Piotr Zieliński5
1

Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku; drzym@uwb.edu.pl

2

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski

Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania
Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
3

4

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
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Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

W młodoglacjalnym krajobrazie Wigierskiego Parku Narodowego (WPN) wyróżniono
kilkanaście zbiorników o rozwoju dysharmonijnym (tzw. sucharów), a zatem wykazujących
następujące cechy: brązowe zabarwienie wody, pło torfowcowe w strefie przybrzeżnej, zatorfioną
porośniętą drzewami szpilkowymi zlewnię, niskie pH wody, małą zawartość jonów wapnia w
wodzie i osadach, niską bioróżnorodność. Są to niewielkie zbiorniki o przeciętnej powierzchni
0,5-3 ha i głębokości maksymalnej wahającej się w granicach 3-6 m.
Jak pokazały badania 12 sucharów prowadzone w latach 2008-2012, zbiorniki te
funkcjonują bądź od późnego glacjału, bądź od okresu preborealnego holocenu. Z pewnością
jednym z najbardziej interesujących pytań nasuwających się w trakcie badań paleoekologicznych,
wzbogaconych badaniami roślinności współczesnej sucharów i jakości ich wód, było pytanie
o sposób kształtowania się warunków dystroficznych w tych zbiornikach.
Wyniki badań wskazują, że suchary wigierskie nie rozwijały się według jednego wzoru
i wykazują niejednolitość pod względem trofii. Dotyczy to zarówno stanu obecnego, jak
i przeszłości tych zbiorników (Drzymulska i in. 2013). Do tej pory jeziora humusowe uważane
były za niezmienne pod względem statusu troficznego. Zatem humotrofię uważano za stan
stabilny. Nasze badania pokazały jednak, że obok typowych jezior humusowych należy wyróżnić
także jeziora eutroficzno-humusowe (Drzymulska, Zieliński 2013). Przy czym zbiorniki
ewoluowały, przez co niekiedy nawet kilkakrotnie w toku ich rozwoju następowały wahania
trofii. Dalsze badania pokazały nawet, że zmiany statusu troficznego mogły być na tyle silne,
że jeziora obecnie dysharmonijne należały w przeszłości do ciągu harmonijnego jezior. Zatem,
zanim nabrały cech typowych dla humotrofii, przeszły przez fazy mezotrofii i eutrofii, co stanowi
całkowicie nowe spojrzenie na problematykę kształtowania się trofii w tego typu jeziorach
(Drzymulska i in. 2015).
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DYNAMIKA ZMIAN ROŚLINNOŚCI W POLSCE ŚRODKOWEJ
W MŁODSZYM DRYASIE
Danuta Dzieduszyńska, Joanna Petera-Zganiacz
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Dane z diagramów palinologicznych są nieodłącznym elementem interpretacji
paleośrodowiskowych. Dla realizacji prezentowanego tematu zebrano diagramy palinologiczne
z regionu łódzkiego. Celem pracy jest próba odtworzenia szaty roślinnej, która charakteryzowała
ochłodzenie młodszego dryasu. W opracowaniach paleogeograficznych panujące wówczas
w Polsce Środkowej zbiorowiska roślinne określa się jako laso-tundro-step.
Analizie poddano 17 diagramów, z czego 14 profili przebadano w ciągu ostatnich kilku
lat, 3 profile opracowano przed kilkoma dekadami, w tym 1 (Witów) to stratotypowy profil
późnego glacjału o znaczeniu ponadregionalnym. Większość opracowań powstała podczas
interdyscyplinarnych badań w ramach projektów dotyczących ewolucji torfowisk regionu.
Diagramy ilustrują okres młodszego dryasu z różną wyrazistością, jednak w każdym
analizowanym przypadku przyporządkowanie wiekowe nie budzi większych wątpliwości autorów
analiz. W podjętej analizie wzięto pod uwagę następujące dane: stosunek AP/NAP, krzywe
procentowe pyłku sosny i brzozy oraz obecność gatunków uznawanych za charakterystyczne dla
młodszego dryasu: Heliantemum, Artemisia, Chaenopodiaceae, Selaginella selaginoides,
Ericaceae, Empetrum, Betula nana, Ephedra distachya, Gypsophila fastigiata, Bupleurum,
Juniperus. Ponadto, stanowiska rozpatrywano w kontekście ich położenia geomorfologicznego.
Spośród analizowanych diagramów szczególną uwagę zwrócono na profil ze stanowiska
Koźmin Las, położonego na terasie niskiej w dolinie Warty. Badana tu była seria organiczna,
w której tkwiły bardzo dobrze zachowane pozostałości lasu z początku młodszego dryasu.
W stanowisku, oprócz badań palinologicznych, przeprowadzono serię innych oznaczeń
(wioślarki, muchówki, okrzemki, dendrochronologiczne, geochronometryczne), które pozwoliły
z bardzo dużą dokładnością odtworzyć sekwencję zdarzeń środowiskowych w dnie doliny
w reakcji na nagłe ochłodzenie klimatu. Zarejestrowany został czas powalenia lasu. Wyniki
z Koźmina skłaniają do podjęcia dyskusji na temat dynamiki przemian szaty roślinnej w
młodszym dryasie w regionie łódzkim i zróżnicowanej reakcji zbiorowisk, wynikających z
kombinacji warunków globalnych i uwarunkowań lokalnych.
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STAN ŚRODOWSKA SCHYŁKU VISTULIANU NA PODSTAWIE
ROZKŁADU CZĘSTOŚCI DAT 14C Z REGIONU ŁÓDZKIEGO
Danuta Dzieduszyńska1, Paweł Trzeciak2
1

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

2

Pracownia Radiochemiczna Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Dla obszaru regionu łódzkiego zgromadzono datowania 14C obejmujące przedział czasu
od pierwszych sygnałów ocieplenia schyłku vistulianu do początku holocenu (około 7500 lat).
W oparciu o tak stworzoną bazę danych podjęto próbę stwierdzenia czy zbiór dat radiowęglowych
odzwierciedla zmiany środowiskowe. W tym celu za pomocą dwóch programów OxCal v. 4.2
(Bronk Ramsey 2009) i Calib (Stuiver, Reimer 1993) oraz w oparciu o krzywą kalibracyjną IntCal
13 (Reimer i in. 2013) stworzono sumaryczne rozkłady gęstości prawdopodobieństwa (sumując
pojedyncze rozkłady wyznaczane w trakcie kalibracji dat) i dokonano analizy ich kształtu.
Rozpatrywany schyłek ostatniego okresu zimnego odznaczał się występowaniem
naprzemiennych okresów ociepleń i ochłodzeń, notowanych w skali globalnej (np. zapis krzywej
tlenowej z lodowych rdzeni grenlandzkich). W obszarach lądowych jest rozpoznawany m.in.
w charakterystyce laminowanych osadów jeziornych. Na staroglacjalnym obszarze regionu
łódzkiego granice chronostratygraficzne definiowane są na gruncie badań wydmowych,
paleopedologicznych oraz wielowskaźnikowych badań prowadzonych w torfowiskach. Ocieplenia
były czasem korzystnych warunków dla rozwoju świata roślinnego i są znane z wielu profili
palinologicznych, natomiast specyfika ochłodzeń rozpoznana została w regionie na podstawie
badań geologicznych.
Prezentowane badania nawiązują do wyników Goździka i Pazdura (1987) wskazujących
na zgodność rozkładu częstości dat 14C z wnioskami geologicznymi, geomorfologicznymi
i paleobotanicznymi. Ustalanie granic chronostratygraficznych na podstawie dużych zbiorów dat
radiowęglowych było przedmiotem analiz w pracach Michczyńskiej i in. 2008, Starkla i in. 2013
i innych.
Do analizy wykorzystano zbiór 175 datowań (zbiór danych losowych) z 56 stanowisk
regionu łódzkiego, wykonanych od początku lat 60. ub. wieku do końca 2014 r. w 5 laboratoriach
radiowęglowych. Do stworzenia bazy wykorzystano dane publikowane w artykułach oraz
niepublikowane pochodzące z dokumentacji MAiE w Łodzi. Analizie poddano próbki
geologiczne (torfy, mułki organiczne, gytje, gleba kopalna, drewno, makroszczątki roślinne),
w większości z określoną przez autorów opracowań stratygrafią.
Wnioski dotyczące jakościowych aspektów zjawisk zachodzących w dyskutowanym
przedziale czasowym oparto na założeniach wynikających z wcześniejszych badań o podobnym
charakterze (Michczyński, Michczyńska 2006; Michczyńska i in. 2008). Wg cytowanych autorów
maksima i minima funkcji gęstości prawdopodobieństwa są efektem nakładania preferencyjnego
próbkowania oraz kształtu krzywej kalibracyjnej.
Okresy ociepleń i ochłodzeń jednoznacznie odzwierciedlają się na wykresie
sumarycznego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Bardzo wyraźnie widać zmiany
środowiskowe także na krzywej kalibracyjnej i to jej kształt bezpośrednio modeluje postać
wyznaczonego dla zbioru dat sumarycznego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa.
Koncentracje dat próbek w zgromadzonym zbiorze wartości rzeczywistych dodatkowo
wzmacniają lub osłabiają zmienności krzywej kalibracyjnej. 2 maksima w przedziale lat ok.
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14 000–12 500 odnoszą się do okresów ociepleń sprzyjających sedymentacji materiału
organicznej; są to bölling i alleröd. Obniżenie pomiędzy nimi odpowiada ochłodzeniu starszego
dryasu. Brak oddzielnych pików na wykresie symulacji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa
dla tego okresu wskazuje na lokalny charakter tego ochłodzenia. Wyraźne na obu wykresach jest
obniżenie krzywej rozkładu dla okresu młodszego dryasu. Niewielki wzrost funkcji gęstości
rozkładu około 18 000–17 500 lat jest zapisem początku transformacji środowiska w kierunku
warunków umiarkowanych.
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PRZEOBRAŻENIA SZATY ROŚLINNEJ W HOLOCENIE NA TLE
ZMIAN KLIMATU W REJONIE WIGIERSKIEGO PARKU
NARODOWEGO – ANALIZA OSADÓW JEZIORA SUCHAR WIELKI
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Analizie pyłkowej, wioślarkowej i okrzemkowej poddano osady jeziora Suchar Wielki
w Wigierskim Parku Narodowym. Chronologię zapisanych w nich zmian paleośrodowiska
ustalono poprzez określenie wieku badanych osadów metodą radiowęglową oraz poprzez
korelację uzyskanego zapisu palinologicznego z dobrze datowanym tą metodą profilem
pyłkowym z pobliskiego jeziora Wigry. Uzyskane dane dostarczyły między innymi informacji na
temat regionalnej dynamiki roślinności północno-wschodniej Polski w czasie okresu
atlantyckiego holocenu, zmian klimatycznych, będącym w tym czasie głównym moderatorem
przemian szaty roślinnej, a także towarzyszącym im zmianom organizmów wodnych w jeziorze.
Wahania wartości procentowych różnych taksonów pyłkowych oraz zmiany koncentracji ich
pyłku w badanym osadzie dokumentują bardzo istotne przekształcenia w składzie lasu, co
sugeruje, że okres ok. 9,0-7,5 tys. lat kal. BP, charakteryzował się znaczną niestabilnością
klimatu. Największe znaczenie miała zimna anomalia klimatyczna datowana na ok. 8,6-7,9 tys. lat
kal. BP. Odzwierciedliła się ona w szacie roślinnej okolic badanego jeziora jako tymczasowy
wzrost reprezentacji sosny i brzozy w ówczesnych drzewostanach oraz okresowe zmniejszenie się
udziału głównie ciepłolubnej leszczyny. Anomalia ta jest utożsamiana z ochłodzeniem
datowanym na ok. 8,2 tys. lat kal. BP, zarejestrowanym w grenlandzkich rdzeniach lodowych i na
wielu innych stanowiskach z różnych części świata.
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WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ROZWÓJ POPULACJI
CLADIUM MARISCUS (KŁOĆ WIECHOWATA) W
EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W OSTATNICH 2000 LAT
Mariusz Gałka1, Angelica Feurdean2,3, Kazimierz Tobolski1, Krystyna Milecka1, Piotr
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Obecnie coraz częściej zarówno w nauce jak i w gronie osób zajmujących się ochroną
przyrody podnosi się kwestie wpływu zmian klimatu na rozwój i rozmieszczenie pewnych
gatunków roślin, zwłaszcza rzadkich i objętych ochroną. Szeroko dyskutowane się skutki
obecnych zmian klimatu i towarzyszące temu zjawisko przesuwania się granic zasięgu roślin.
Do szczegółowych badań paleoekologicznych wybraliśmy Cladium mariscus (kłoć
wiechowata), która jest dobrym wskaźnikiem (bioindykatorem) reakcji roślin na zmiany klimatu.
Badania paleokologiczne skupiające się na historii Cladium mariscus w prowadzimy w Europie
Środkowo-Wschodniej (Łotwa, Polska, Rumunia).
W trakcie naszych badań testujemy hipotezy: Zmiany klimatu w ostatnich 2000 lat miały
istotny wpływ na rozwój populacji Cladium mariscus na krańcu wschodniej granicy
występowania w Europie. 1) Podczas zimnych okresów (Okres Wędrówki Ludów, Mała Epoka
Lodowa) Cladium mariscus produkowała mniejszą ilość pyłku i owoców, a nawet zanikała na
torfowiskach. 2) Podczas ciepłych okresów (okres rzymski, średniowieczne optimum
klimatyczne, ocieplenie klimatu po 1850) poprawiały się warunki do rozwoju generatywnego
i C. mariscus wykazywała nawet tendencję do ekspansji na nowe stanowiska zwiększając tym
samych swój zasięg występowania.
Do naszych badań wybraliśmy różne środowiska współczesnego występowania Cladium
mariscus: torfowisko niskie rozwinięte nad jeziorem, torfowisko źródliskowe, torfowisko niskie
na obszarze wydmowym. Wybór różnych środowisk występowania kłoci wiechowatej pozwala na
różnoaspektowe porównania wpływu klimatu na rozwój tej rośliny. Podczas naszych badań
analizujemy rdzenie torfowe w wysokiej rozdzielczości (1 i 2 cm) stosując analizy:
makroszczątków roślinnych, palinologię, kopalnej malakofauny, kopalnych ameb skorupkowych,
izotopów tlenu i węgla i datowań AMS. Rezultaty badań pozwalają na określenie zachowań
C. mariscus na gwałtowne zmiany klimatu w regionalnej skali. Nasze badań pozwalają lepiej
zrozumieć ekologiczne i biogeograficzne uwarunkowania współczesnego występowania
C. mariscus w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest ważne podczas ochrony tego gatunku
i siedlisk, w których ona występuje. Badania prowadzone są w ramach realizacji projektu NCN,
grant nr: UMO-2013/09/B/ST10/01589, w latach 2014-2016.
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Coraz większy udział czynników antropogenicznych wpływających na obecne i przyszłe
zmiany klimatu zmusza badaczy do lepszego poznania zmian klimatycznych, które miały miejsce
w minionych interglacjałach. Długofalowe podobieństwo układu orbitalnego Ziemi w czasie
interglacjału mazowieckiego (MIS 11) i holocenu (MIS 1) wyrażające się niską
ekscentrycznością orbity oraz stłumionym efektem wpływu precesji czynią interglacjał
mazowiecki jeden z najbliższych analogów obecnego (i być może przyszłego) klimatu.
Z literatury europejskiej znane są dwie chłodne oscylacje klimatyczne, których zapis jest
uwidoczniony w mazowieckich sukcesjach pyłkowych. Starsza oscylacja mazowiecka (SOM)
wyrażona spadkiem wartości takich taksonów jak Taxus, Corylus, Quercus, Picea i jednoczesnym
wzrostem wartości pyłku gatunków borealnych Pinus sylvestris t., Betula alba t. oraz
w niektórych stanowiskach Larix. SOM była tak wyraźna, że wyróżniana jest w wielu
sekwencjach palinologicznych z NE Europy, w tym Polski (Bińka i in. 1995, 1996; Krupiński
1995; Janczyk-Kopikowa 1996; Winter, Urbański 2007; Nita 2009; Hrynowiecka-Czmielewska
2010). Zmiany w sukcesji roślinności obserwowane w diagramach pyłkowych MIS 11c w tym
czasie, wskazują na spadek temperatur zimowych jak i prawdopodobny spadek opadów.
Bazując na badaniach laminowanych osadów z Dethlingen w północnych Niemczech
ustalono czas trwania tej oscylacji na 220 lat a jej początek na ok. 6 000 lat od rozpoczęcia się
interglacjału mazowieckiego (Koutsodendris i in. 2012). Zmiany w sukcesji roślinności
wskazujące na oscylację klimatyczną zostały poparte wynikami badań diatomologicznych oraz
badaniami izotopu tlenu δ O18 (Koutsondendris i in. 2013).
Według Koutsodendris i in. (2010) oscylacja ta została wywołana przejściowym
spowolnieniem formowania się Głębokich Wód Północnego Atlantyku (NADW), które z kolei
zostało zaindukowane dopływem wód lodowcowych. Opierając się na silnym podobieństwie tego
mechanizmu autorzy korelują tą oscylację z oscylacją holoceńską, która miała miejsce ok. 8, 2 ka
lat BP.
Druga, młodsza oscylacja klimatyczna (MOM) zanotowana w interglacjale mazowieckim
w sukcesjach pyłkowych (Dethlingen) jest również wyrażona ekspansją drzew borealnych
kosztem elementów o umiarkowanych wymaganiach klimatycznych. Dla profili z Polski
charakterystyczne jest znaczące rozprzestrzenienie się Abies, która w sukcesji w Dethlingen
zmniejszyła swój udział. Młodsza oscylacja wystąpiła około 9 000 lat od rozwoju mazowieckich
zbiorowisk leśnych i trwała między 300 a 500 lat (op. cit.). Zanik pyłku Carpinus oraz obecność
pyłku taksonów o wyższych wymaganiach termicznych (Hedera helix) sugeruje, że temperatury
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zimy nie spadły drastycznie, natomiast obniżeniu uległy temperatura lata i opady. Może na to
wskazywać wycofanie się graba, który jest podatny na susze letnie (op. cit.).
Mechanizm, który wyzwolił te zmiany jest nadal niejasny, chociaż nie wyklucza się
zmian parametrów orbitalnych i spadku nasłonecznienia. Powyżej MOM w sukcesjach
pyłkowych wieku mazowieckiego są znaczące zmiany w przebiegu krzywych pyłkowych
Carpinus i Abies, które być może odzwierciedlają jeszcze młodsze wahania klimatu (Bińka i in.
1995, 1996; Krupiński 1995; Janczyk-Kopikowa 1996; Winter, Urbański 2007; Nita 2009;
Hrynowiecka-Czmielewska 2010).
W celu prześledzenia charakteru jakościowego zmian w roślinności interglacjału
mazowieckiego i holocenu nawiercono w zachodniej Polsce (Pojezierze Łagowskie) osady wieku
interglacjalnego (Gajec) i holoceńskiego (Grodno). Dobór stanowisk podyktowany był
uzyskaniem sukcesji pyłkowych z osadów, których sedymentacja miała miejsce w zbliżonych
warunkach klimatyczno-biogeograficznych. Osady interglacjalne posiadają zapis obydwu
oscylacji klimatycznych. Porównanie (zwłaszcza SOM) z holoceńską oscylacją 8,2 ka BP
pozwoli na ocenę jakościową zmian zbiorowisk roślinnych w podobnych warunkach w tych
dwóch interglacjałach. Ponadto zostanie wykonane badanie podatności paleomagnetycznej
osadów, które niezależnie od badań palinologicznych powinny wskazać okresy bardziej
otwartego krajobrazu, a co za tym idzie, zmiany w zbiorowiskach leśnych.
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ZMIANY PARAMETRÓW ORBITY ZIEMSKIEJ I AKTYWNOŚCI
SŁOŃCA ORAZ ICH WPŁYW NA ZMIANY KLIMATU
W INTERGLACJALE MAZOWIECKIM I HOLOCENIE
Anna Hrynowiecka
Oddział Geologii Morza, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
Gdańsk
Klimat nie jest stałym składnikiem geosystemu. Jest to statystyczny stan atmosfery, który
stanowi wyraz chwiejnej równowagi systemu, utworzonego przez atmosferę, hydrosferę,
pedosferę, kriosferę i biosferę, w którym zachodzą procesy obiegu energii i substancji. Procesy te,
wskutek wzajemnych powiązań (tzw. sprzężeń zwrotnych), wzajemnie się kontrolują, ale też
stosunkowo łatwo powodują zaburzenia względnej równowagi i uruchomiają przemiany
prowadzące do ukształtowania zupełnie odmiennego stanu atmosfery. Zasadnicza przemiana
systemu klimatycznego oznacza zmianę klimatu. W historii Ziemi udokumentowano wielokrotne
zmiany klimatu. Ostatnia z tych zmian nastąpiła wraz z końcem plejstocenu i zanikiem
plejstoceńskich lądolodów ok. 10 tys. lat temu. Natomiast na bieżąco obserwujemy
różnokierunkowe, fluktuacyjne lub quasicykliczne wahania stanu atmosfery, które można
interpretować jako ciągłą korektę równowagi systemu klimatycznego.
Zmiany klimatu generowane są przez m.in.: zmiany w dopływie promieniowania
słonecznego, w konfiguracji lądów i oceanów, tworzenie się i zanikanie prądów morskich,
cyrkulację wód oceanicznych, ewolucję biosfery, zmiany składu atmosfery, erupcje wulkaniczne,
działalność człowieka.
Jednakże to czynniki astronomiczne mają największy i długofalowy wpływ na nasz
klimat. Już w 1867 roku James Croll jako pierwszy zauważył związek cyklicznych zmian klimatu
z periodycznymi zmianami parametrów orbity ziemskiej a w 1941 roku Milutin Milanković opisał
go formułą matematyczną w „Canon of Insolation and the Ice-Age Problem”. Wg Milankovicia to
ekscentryczność orbity, nachylenie osi Ziemi, precesja oraz zmiany aktywności słońca są
odpowiedzialne za cykliczne, globalne zmiany klimatyczne a więc klimatem Ziemi steruje energia
Słońca.
Siły ciążenia Słońca i innych planet powodują zmiany kształtu orbity Ziemi, czyli
mimośrodu (ekscentryczność). Co ok. 100 tys. lat orbita Ziemi odkształca się przyjmując
eliptyczną formę, co przekłada się na różnice w wielkości energii docierającej do powierzchni
planety rzędu 20-30% pomiędzy aphelium (najdalej od słońca) a peryhelium (najbliżej słońca).
Kiedy orbita przybiera bardziej kołowy kształt różnica w energii docierającej do powierzchni
Ziemi wynosi tylko(!) ok. 6%.
Zmiana nachylenia osi Ziemi w stosunku do ekliptyki (płaszczyzny, na której znajduje się
orbita Ziemi) następuje co ok. 41 tys. lat od 21,8° do 24,4° (obecnie wynosi 23,4°). Wielkość kąta
nachylenia osi obrotu Ziemi do ekliptyki wpływa na występowanie zmiennych pór roku,
wydłużenie dnia latem, a skrócenie zimą. Większe nachylenie osi oznacza, że strefa
międzyzwrotnikowa jest szersza, a koła podbiegunowe są bardziej oddalone od biegunów. Rosną
wówczas kontrasty termiczne między niskimi a wysokimi szerokościami geograficznymi, co
sprzyja rozwojowi pokryw lodowych.
Trzecim ruchem Ziemi jest precesja, czyli wirowanie osi ziemskiej po płaszczyźnie
stożka. Ziemia jest spłaszczoną kulą i ma większą masę w okolicy równika. Siły grawitacji
Księżyca i Słońca przyciągają Ziemię nierównomiernie z powodu tej różnicy masy, powodując
odchylenia osi od prostopadłej płaszczyzny w stosunku do orbity Ziemi, przez co nie może ona
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zachować stałego położenia w przestrzeni. Cykl zakreślania całego stożka trwa ok. 26 tys. lat.
Ruch precesyjny skutkuje przesunięciem punktów równonocy oraz przesilenia letniego
i zimowego. Obecnie Ziemia znajduje się w peryhelium 4 stycznia, a w aphelium 5 lipca, a więc
kontrasty termiczne między latem a zimą na półkuli północnej są stosunkowo nieduże, podczas
gdy za ok. 11 tys. lat będą znacznie większe.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasz klimat są zmiany aktywności Słońca –
m.in. plamy, protuberancje, rozbłyski, koronalne wyrzuty masy, fluktuacje promieniowania
docierającego do Ziemi w postaci fal elektromagnetycznych i tzw. wiatru słonecznego. Są one
spowodowane silnym i niestabilnym polem magnetycznym Słońca. To właśnie liczba plam
słonecznych, określana przez tzw. liczbę Wolfa, jest powiązana z natężeniem promieniowania
słonecznego – więcej plam oznacza jaśniejsze Słońce. Liczba plam zmienia się w cyklu ok. 11letnim (od 9 do 14 lat) a w cyklu ok. 100-letnim wahaniom ulega ich maksimum. Zdarzają się
również okresy długotrwałej niskiej aktywności. Okres o zanotowanej najniższej liczbie plam
bliskiej zeru nastąpił w latach 1675-1715. Było to tzw. Minimu Maundera, któremu przypisuje się
ochłodzenie klimatu i zmniejszenie średniej temperatury na powierzchni Ziemi o ponad 1°C (tzw.
Mała Epoka Lodowa). Liczba plam została oszacowana dla okresu od ok. 1600 r. (pierwsze
obserwacje teleskopowe) a z powodu silnych wahań długości trwania cykli słonecznych nie
można odtworzyć jej dla starszych okresów.
Korelacja parametrów astronomicznych MIS 1 (holocen) i MIS 11c (interglacjał
mazowiecki) pozwala stwierdzić znaczne podobieństwo tych dwóch okresów geologicznych (rys.
1, Tzedakis 2010). Natomiast porównanie innych parametrów, tj. czasu wystąpienia oscylacji
klimatycznych po wkroczeniu lasu umiarkowanego, czasu trwania regresji klimatu oraz
roślinności i ich regeneracji (na podstawie analizy pyłkowej osadów laminowanych) potwierdza
tezę o bliźniaczym wręcz podobieństwie przebiegu najistotniejszych zmian klimatycznych, jakie
miały miejsce w MIS 11c i MIS 1 – OHO (Older Holsteinian Oscillation) i zdarzenia 8.2 ka
(Koutsodendris i in., 2012).
Możliwość prześledzenia przewidywalnego przebiegu krzywych parametrów
astronomicznych umożliwia odpowiedź na pytanie czy możemy przewidzieć czas trwania
holocenu? (Tzedakis 2012).
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ROLA MCHÓW BRUNATNYCH W SUKCESJI TORFOWISKOWEJ
NA PRZYKŁADZIE STANOWISK RZECIN I GRABICA
Grzegorz Kowalewski
Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mchy brunatne (Bryales) stanowią częsty komponent osadów lądowiejących zbiorników
wodnych. Brak poziomu litologicznego mchów brunatnych w schematach lądowacenia jezior
wskazuje, że ich rola w procesie zarastania jest niedoceniania. Tymczasem, pełnią one bardzo
często kluczową rolę biocenozy inicjującej proces zarastania. Badania prowadzone w dolinie
Grabii (dorzecze Warty środkowej, rys. 1) i na torfowisku Rzecin (Puszcza Notecka, rys. 2)
potwierdzają w tym zakresie wyniki wcześniejszych badań wielu autorów, wskazując że sukcesja
mechowiskowa zachodzi niezależnie od czasu wystąpienia procesu zarastania (okres
późnoglacjalny w przypadku doliny Grabii i ostatnie 200 lat w przypadku torfowiska Rzecin)
i jest procesem lokalnym, ściśle związanym z reżimem hydrologicznym zbiornika akumulacji
biogenicznej, zwłaszcza wahaniami poziomu wody w lądowiejącym zbiorniku. W obu
przypadkach pozycja stratygraficzna serii mechowiskowej wskazuje na strefę telmatyczną,
przejściową między sukcesją limniczną i torfowiskową. Szczątki mchów brunatnych (Bryales)
znajdowano również w serii limnicznej osadów. Liczebność bezlistnych łodyżek podlegała dużym
wahaniom. Interesujący wydaje się pytanie, czy taka zmienność odzwierciedla wahania poziomu
wody?
Badania prowadzono w ramach projektów: NCN 2011/01/B/ST10/04905 – Przydatność
torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz
paleoekologicznych (kierownik: dr Dominik Pawłowski, 2011-2014) oraz N N304 078440 –
Wysokorozdzielcze badania paleośrodowiskowe torfowiska Rzecin jako podstawa interpretacji
współczesnego i minionego obiegu węgla, (kierownik: prof. dr hab. Krystyna Milecka, 20112014).
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Rys. 2. Diagram makroszczątkowy z rdzenia Rz-2, prezentujący sukcesję limniczno-torfowiskową na torfowisku Rzecin

Rys. 1. Diagram makroszczątkowy z rdzenia G-1 prezentujący sukcesję limniczno-torfowiskową starorzecza w dolinie Grabicy

PÓŹNOGLACJALNA I HOLOCEŃSKA HISTORIA ROŚLINNOŚCI
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI KOTLINY TORUŃSKIEJ
W ŚWIETLE ANALIZ PALEOBOTANICZNYCH OSADÓW
TORFOWISKA W DZIKOWIE
Iwona Krześlak1, Leon Andrzejewski1, Renata Stachowicz-Rybka2, Wojciech Gamrat1,
Anna Kupniewska1
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Obiektem badań było torfowisko niskie położone jest w południowo-wschodniej części
Kotliny Toruńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dzikowskiego. Torfowisko znajduje się
w dnie bezodpływowego zagłębienia wytopiskowego leżącego na wysokości 46 m n.p.m.,
w obrębie V terasy Wisły. Badania paleoekologiczne przeprowadzone ma tym obszarze zmierzały
do rekonstrukcji zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym torfowiska i jego otoczenia
w późnym glacjale i holocenie. W tym celu z zagłębienia pobrane zostały dwa rdzenie osadów
o nienaruszonej strukturze: z części centralnej, najgłębszej (Dzik IV o miąższości 10 m) i z części
brzeżnej (Dzik II o miąższości 6,30 m). Oba rdzenie reprezentowane były zarówno przez osady
akumulacji jeziornej, jak i torf. Wykonane analizy paleobotaniczne pozwoliły na odtworzenie
ewolucji szaty roślinnej w ujęciu regionalnym oraz w najbliższym otoczeniu zbiornika. Uzyskane
wyniki, uzupełnione o fizykochemiczne analizy osadu, umożliwiły rozpoznanie poszczególnych
faz rozwoju zbiornika.
Wyniki analizy pyłkowej datują czas rozpoczęcia sedymentacji biogenicznej w jeziorze na
pre – Alleröd. Późnoglacjalny etap rozwoju zbiornika zaznaczył się silnym wzbogaceniem osadu
w materię mineralną. Brak szczątków roślinnych w osadzie pozwala przepuszczać, że jezioro,
będące wówczas w początkowej fazie rozwoju, było ubogie w roślinność i cechowało się niską
torfią. Zidentyfikowano natomiast liczne szczątki zwierzęce, w tym Chironomidae. Ocieplenie na
granicy późnego glacjału i holocenu zaznaczyło się rozwojem makrofitów. W jeziorze pojawiły
się m.in. Nymphaea alba i Ceratophylum demersum. Skutkowało to wzrostem udziału materii
organicznej w osadzie i akumulacją gytii detrytusowej. Zaznacza się duże zróżnicowanie
w udziale węglanów w osadach jeziornych przypadających na eoholocen w obu rdzeniach.
W profilu Dzik II maksymalny udział węglanów przekracza miejscami 85%, podczas gdy
w profilu Dzik IV jest o połowę mniejszy. W centralnej części zbiornika osad jeziorny
charakteryzuje się silnym warstwowaniem, co świadczy o dynamicznym środowisku
sedymentacyjnym. U schyłku boreału zbiornik miał zróżnicowany charakter i obok siebie
funkcjonowały różne zbiorowiska roślinne. Makrofity reprezentowane były głównie przez
Nymphaea alba, Najas marina, Potamogeton i Batrachium. Silnie rozwinięta była również strefa
szuwarów, w której dominowały Typha, Carex pseudocyperus i Cyperus fuscus. W osadzie
zaznaczył się też znaczny udział szczątków roślin lądowych i drzew porastających zbocza
zagłębienia (Betula sect. Albae i Pinus sylvestris). W okresie atlantyckim jezioro znajdowało się
w końcowej fazie zarastania. W zagłębieniu formowało się torfowisko, początkowo przy udziale
turzyc, a następnie mchów brunatnych i trzciny pospolitej. W takiej postaci torfowisko
funkcjonowało w neoholocenie. Zakumulowany w tym okresie osad miał charakter głównie torfu
trzcinowego. Zaznacza się wyraźna nieregularność przebiegu krzywych udziału pyłku drzew
z tego okresu, m. in. brak części krzywej Carpinus betulus, co świadczyć może o zaburzeniach,
nieciągłościach w akumulacji osadu lub jego częściowej mineralizacji. W ostatnim etapie
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funkcjonowania torfowiska zaznaczył się udział roślin synantropijnych, m. in. Chenopodium
i Hypericum tetrapterum.
Wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz sugerują konieczność wykonania
dodatkowych badań, w tym datowań radiowęglowych. Niezwykle interesującym problemem
wydaje się również porównanie historii badanego zagłębienia z leżącym na wschód Jeziorem
Dzikowskim.
Badania finansowane w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja”.
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ROZWÓJ EEMSKIEGO JEZIORA W HAĆKACH
(WYSOCZYZNA BIELSKA)
Mirosława Kupryjanowicz, Danuta Drzymulska, Karolina Miezianko
Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku; m.kupryjanowicz@uwb.edu.pl,
drzym@uwb.edu.pl
Rejon wschodniej i północno-wschodniej Polski położony pomiędzy maksymalnymi
zasięgami zlodowacenia Wisły i Warty był w czasie interglacjału eemskiego obszarem pojezierza
(Kupryjanowicz 2008). Osady interglacjalne przykryte są mułkami pylastymi i piaskami drobnoi różnoziarnistymi, które osadziły się prawdopodobnie we wczesnym okresie zlodowacenia
Wisły, choć sam lądolód nie dotarł do tego rejonu Niziny Północnopodlaskiej (Brud,
Kupryjanowicz 2002).
Na obszarze Wysoczyzny Bielskiej odnotowano niezwykle rzadką lokalizację eemskich
osadów jeziorno-bagiennych. Stwierdzono bowiem ich występowanie na szczycie pagórków
kemowych. Są to jedyne tego typu stanowiska w Polsce. Pierwsze z nich znajduje się w rejonie
wsi Proniewicze, drugie w rejonie Haciek.
Kopalny zbiornik z Haciek o średnicy zaledwie kilkudziesięciu metrów, nie ma
odzwierciedlenia we współczesnej rzeźbie powierzchni. Osady organiczne przykryte są tam
warstwą mułków i piasków o łącznej miąższości ok. 3,5 m. W jej środkowej części, na głębokości
0,8-1,0 m, znajduje się nieco ciemniej zabarwiona warstwa kulturowa, związana prawdopodobnie
z osadnictwem okresu wpływów rzymskich sprzed ok. 2000 lat.
Materiał do analiz pobrano w trakcie prac kartograficznych prowadzonych w ramach
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Osad poddany został analizie
pyłkowej oraz analizie roślinnych szczątków makroskopowych.
Celem pracy było prześledzenie rozwoju jeziora, jakie funkcjonowało w powierzchni
szczytowej stoliwa kemowego w Haćkach.
Wyniki pozwoliły na korelację badanych osadów z pooptymalną częścią interglacjału
eemskiego i początkiem ostatniego zlodowacenia. Przez analogię z datowanymi metodami
bezwzględnymi eemskimi profilami z różnych części Europy można przyjąć, że kopalne osady
biogeniczne w Haćkach utworzyły się w okresie około 126-117 tysięcy lat B.P.
Wydzielone zostały cztery etapy rozwoju roślinności w badanym zbiorniku.
I stadium – faza leszczynowa (E4) i najstarsza część fazy grabowej (E5) interglacjału eemskiego.
Jezioro porastała roślinność płytkowodna z dominacją grzybieni białych (Nympheaea alba).
II stadium – starsza część fazy grabowej (E5). Zapis pyłkowy (obecność zarodników Thelypteris
palustris) sugeruje wypłacenie zbiornika i opanowanie jego powierzchni przez pło narecznicowe.
III stadium – starsza części fazy grabowej (E5) i prawdopodobnie cała faza świerkowa (E6).
Paleojezioro było wówczas porośnięte zaroślami typu olsowego.
IV stadium – przełom najmłodszej części fazy sosnowej (E7) i początek fazy EV1. Zmiana
charakteru osadu na mułek, a także pojawienie się pyłku wywłócznika (Myriophyllum
spicatum/verticillatum) oraz glonów z rodzajów Pediastrum i Botryococcus wskazują na zalanie
torfowiska i przekształcenie w zbiornik wodny.
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W 1989 roku prof. Kazimiera Mamakowa w pracy poświęconej interglacjałowi
eemskiemu na obszarze Polski podsumowała ówczesny stan badań palinologicznych nad tym
interglacjałem i opracowała jego regionalną palinostratygrafię. Od tamtej pory ponad
czterokrotnie zwiększyła się w naszym kraju liczba udokumentowanych palinologicznie
stanowisk tego interglacjału (w chwili obecnej dochodzi ona do 400). Większość publikacji
dotyczących eemskiej historii roślinności na ziemiach polskich odnosi się do rekonstrukcji w skali
lokalnej lub co najwyżej w skali niewielkiego regionu. Od wielu lat odczuwany jest natomiast
brak opracowania syntetycznego odnoszącego się do zmian roślinności i klimatu na obszarze całej
Polski. Nie do końca spełniało to zadanie opracowanie Mamakowej (1989), które koncentruje się
przede wszystkim na palinostratygrafii. Dostrzegając potrzebę syntezy podjęliśmy się zadania (1)
skompletowania wszystkich dotychczasowych danych palinologicznych z obszaru Polski, (2)
dokonania ich krytycznego przeglądu w celu wytypowania stanowisk z zapisem pyłkowym
obejmującym przynajmniej kilka faz interglacjału eemskiego, (3) przeprowadzenia opartej na
danych z tych stanowisk rekonstrukcji zmian roślinności Polski podczas interglacjału eemskiego.
Najlepszym syntetyczny sposób przedstawiania danych pyłkowych stanowią mapy
izopolowe. Pojęcie izopoli wprowadził Szafer (1935). Potem metoda izopolowa była
z powodzeniem stosowana i rozwijana na całym świecie (np. Firbas 1949; Huntley, Birks 1983;
Ralska-Jasiewiczowa 1983). W ostatnim okresie jej rola jeszcze bardziej wzrosła dzięki
rozwojowi baz danych, specjalistycznego oprogramowania i metod numerycznych, a mapy
izopolowe zaczęto przekształcać na mapy paleoroślinności (np. Bradshaw, Holmquist 1999;
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Lindbladh i in. 2000). Ponownie też skonstruowano w tym czasie holoceńskie mapy izopolowe
dla Polski (Ralska-Jasiewiczowa i in. 2004).
Większość z dotychczasowych prac, wykorzystujących metodę izopolową odnosi się do
późnego glacjału vistulianu i holocenu. Tylko w nielicznych pracach wykorzystano tę metodę do
opisu zmian roślinności podczas okresów starszych od czwartorzędu (np. Lenz, Riegel 2001). Nie
ma natomiast żadnych opracowań izopolowych dotyczące plejstoceńskich interglacjałów
starszych od holocenu.
W naszym opracowaniu wykorzystano wyłącznie już istniejące dane pyłkowe. Do
przygotowania danych pyłkowych i konstrukcji map izopolowych wykorzystane zostały różne
aplikacje programu POLPAL. Brak oznaczeń bezwzględnego wieku osadów eemskich
spowodował, że podstawą wyznaczenia horyzontów, dla których wykreślone zostały mapy
izopolowe stał się regionalny podział palinostratygraficzny tego interglacjału opracowany przez
Mamakową (1989), który na potrzeby naszego opracowania został znacznie uszczegółowiony.
Sporządzono mapy izopolowe dla 25 drzew i krzewów oraz 6 taksonów krzewinek i roślin
zielnych. Mapy każdego taksonu zostały wykreślone dla 23 horyzontów. Rekonstrukcja
roślinności, opierająca się na wykreślonych mapach izopolowych, przeprowadzona została
w dwóch aspektach: (1) zrekonstruowano eemską historię rozprzestrzeniania się poszczególnych
taksonów (rys. 1), co pozwoliło na wskazanie głównych kierunków ich migracji oraz
zilustrowanie zmian ich rozmieszczenia i znaczenia w eemskich zbiorowiskach roślinnych,
(2) odtworzono główne etapy eemskiego rozwoju roślinności Polski.

Rys. 1. Przykładowa seria map izopolowych ilustrująca rozprzestrzenianie się taksonu
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Przygotowywane do druku opracowanie pomyślane zostało jako kontynuacja opracowania
izopolowego dotyczącego późnego glacjału vistulianu i holocenu (Ralska-Jasiewiczowa i in.
2004). W ten sposób chcieliśmy stworzyć początek cyklu, który w przyszłości będzie mógł zostać
uzupełniony o kolejne tomy odnoszące się do coraz starszych interglacjałów.
Opracowanie dedykujemy prof. Kazimierze Mamakowej będącej autorką pierwszej
regionalnej palinostratygrafii interglacjału eemskiego na obszarze Polski oraz Nauczycielką
i Mistrzynią większości z nas.
Badania zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(projekt nr N N304 352238).
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Położone w Górach Świętokrzyskich torfowisko Białe Ługi zajmuje obniżenie dolinne
genezy tektonicznej rozciągające się pomiędzy dwoma pasmami gór: Pasmem Cisowskim (od
północy i wschodu) oraz Pasmem Szczecniańskim (od południowego zachodu). Przyrodnicze
uwarunkowania powstania torfowiska oraz budowa geologiczna złoża torfowego zostały
rozpoznane kilkanaście lat temu w ramach grantu KBN kierowanego przez jednego z autorów (S.
Żurek). Wiek jednego z największych powierzchniowo w Polsce torfowiska wysokiego określono
na podstawie analizy pyłkowej (Szczepanek 2001) oraz 18 datowań torfu i utworów torfiastych
metodą radiowęglową (Żurek 2000; Żurek, Kloss 2001). Kilka lat temu dzięki uprzejmości
Dyrekcji Lasów Państwowych w Daleszycach, zostały pobrane profile torfowe w południowowschodniej części torfowiska (rejonu o stwierdzonej maksymalnej miąższości osadów
biogenicznych), dla których podjęto przedstawiane badania paleobiologiczne i geochemiczne.
Rekonstrukcja lokalnej roślinności torfowiska i najbliższej okolicy, oparta została na
wyróżnionych w diagramach pyłkowych lokalnych poziomach zespołów pyłkowych (L PAZ).
Sedentacja torfu w profilach 14B i 21A rozpoczęła się jeszcze w późnym vistulianie. W profilu
14B prawdopodobnie przed okresem allerödu, a w profilu 21A w młodszym dryasie. W tym
czasie na badanym terenie rozwijały się różne zbiorowiska: od nieleśnych ze znacznym udziałem
roślinności zielnej (do 50%) oraz Hippophaë rhamnoides, Juniperus communis, Betula nana
i Larix przed ociepleniem alleröd, poprzez zbiorowiska leśne – głównie lasy sosnowe
z mniejszym lub większym udziałem brzozy i domieszką jałowca w allerödzie, do zbiorowisk
krzewiastych i zielnych w młodszym dryasie. Geochemiczny zapis późnovistuliańskich ochłodzeń
w rejonie badanego torfowiska wyraża się gwałtownym wzrostem udziału allochtonicznej materii
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mineralnej (nawet do 24%) w słabo rozłożonym torfie turzycowo-mszystym. Z początkiem
holocenu, w wyniku poprawy warunków klimatycznych, nastąpił ponowny rozwój zbiorowisk
leśnych i spadek udziału materii mineralnej do 3–4% w średnio rozłożonym torfie mszarnoturzycowym. Były to lasy brzozowo-sosnowe i sosnowo-brzozowe, w których w okresie
borealnym pojawiły się: Corylus, Ulmus, Quercus, Tilia i Alnus. Stropowe części obu profili
charakteryzują się występowaniem zbiorowisk mieszanych lasów liściastych z udziałem olszy,
leszczyny, wiązu, dębu, lipy, jesionu, graba, buka oraz klonu, świerka i jodły. Odpowiadają one
młodszemu odcinkowi okresu subborealnego i okresowi subatlantyckiemu.
W obu profilach stwierdzono lukę sedymentacyjną. Wydaje się, że odpowiada ona całemu
okresowi atlantyckiemu i części subborealnego, a być może i części okresu borealnego.
Profil 72, pochodzi z brzeżnej, północno-zachodniej części kompleksu torfowiskowego
i obejmuje tylko najmłodszy odcinek holocenu. Obraz pyłkowy wskazuje na rozwój lasów
liściastych z grabem, bukiem dębem i lipą oraz domieszką świerka i jodły, a w starszej jego części
na większe znaczenie lasów łęgowych z olszą, wiązem, jesionem, wierzbą i leszczyną
w podszyciu. Konfrontacja wyników realizowanych w wysokiej rozdzielczości analiz
(geochemiczna, wioślarek czy kopalnych ameb) pozwoli na uszczegółowienie zapisu natężenia
czy kierunków zmian komponentów środowiska w późnym vistulianie i holocenie w centralnej
części Wyżyny Kieleckiej.
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Miejscowość Pasikurowice leży w na obszarze Równiny Oleśnickiej, wchodzącej w skład
makroregionu Niziny Śląskiej (Kondracki 2001), około 12 km na północ od Wrocławia.
Stanowisko badawcze zlokalizowane jest około 500 m na północny zachód od miejscowości
Pasikurowice. Leży w rozległym (na 1 km), kotlinowatym zagłębieniu w obrębie dolinki
bezimiennego strumienia, będącego prawobrzeżnym dopływem rzeki Widawy, w strefie
przejściowej z wysoczyzn pagórkowatych do wysoczyzn falistych. Wysoczyzny otaczające
stanowisko Pasikurowice zbudowane są z glin glacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego,
które występują także w podłożu bezimiennego strumienia. W rejonie samych Pasikurowic na
wspomnianych glinach występują piaski i żwiry rzeczne teras zlodowacenia północnopolskiego,
a lokalnie na nich spotykane są torfy holoceńskie (Winnicki 1986).
Celem badań było poznanie historii rozwoju badanego obiektu i przemian jakim podlegała
otaczająca roślinność, na podstawie subfosylnej flory (analiza palinologiczna i makroszczątków
roślinnych) na tle aktualnej roślinności obiektu Pasikurowice.
Badania florystyczne aktualnej roślinności przeprowadzono na podstawie spisu
florystycznego i zdjęć fitosocjologicznych sporządzonych zgodnie z metodą Braun-Blanqueta.
Prawie cały badany obszar jest porośnięty lasem (tylko około 0,3 ha stanowi teren otwarty).
Florystycznie las ten nawiązuje do łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952
(Matuszkiewicz i in. 2012). W warstwie drzew dominuje jesion Fraxinus excelsior z mniejszym
lub większym udziałem olszy czarnej Alnus glutinosa. W warstwie krzewów występują
charakterystyczne dla tego lasu Padus avium, Ribes spicatum, a w runie rosną m.in. Caltha
palustris, Impatiens noli-tangere, Solanum dulcamara, Carex acutiformis, Galium palustre. Na
terenach otwartych, niezadrzewionych stwierdzono bardzo mocno posuniętą degenerację
roślinności bagiennej. Świadczy o tym dominacja gatunków łąkowych z klasy MolinioArrhrnatherete, charakterystycznych dla półnaturalnych zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych
na mezo- i eutroficznych glebach organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych murszach
wytworzonych z torfu niskiego (Matuszkiewicz 2002) oraz obecność tylko 4 gatunków terenów
podmokłych: Carex acutiformis, Phragmites australis, Galium palustre i Caltha Salustris.
Natomiast występowanie gatunków traw wartościowych paszowo: Poa trivialis, Arrhenatherum
elatius i Dactylis glomerata wskazuje na wcześniejsze łąkowe wykorzystywanie terenu.
Stwierdzona obecność Urtica dioica oraz Eupatorium cannabinum wskazują na zwiększoną
zawartość azotu w glebie i potwierdza mineralizację wierzchnich warstw torfu.
W celu poznania subfosylnej flory i historii roślinności na stanowisku Pasikurowice
wykonane zostały dwa wiercenia, sondą ręczną typu Instorf, do głębokości 2,5 m. W wierceniach
stwierdzono cztery cykle sedymentacyjne: najstarszy (gł. 1,39–2,5 m) reprezentowany przez
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piaski, na których leżą gytie i torfy, drugi (gł. 1,0–1,39 m) ponownie reprezentowany przez gytie
i torfy, trzeci (gł. 0,5–1,0 m) budują tylko gytie i najmłodszy cykl (gł. 0,0–0,5 m) tworzą namuły.
Osady z rdzenia poddano badaniom palinologicznym oraz makroszczątków roślinnych. Ponadto
dla 5 próbek (gł. 0,4 m, 0,58 m, 0,96 m, 1,2 m) przeprowadzono datowania radiowęglowe.
Do badań palinologicznych wytypowano 51 próbek. W próbkach pochodzących
z namułów (głęb. 0,02–0,50 m) nie stwierdzono materiału pyłkowego. Zatem diagram pyłkowy
przedstawia wyniki analizy pyłkowej 35 próbek z głębokości 1,98–0,50 m. Wyróżniono w nim
5 lokalnych poziomów pyłkowych (L PAZ). Uzyskany w wyniku analizy pyłkowej obraz
palinologiczny pozwala zaliczyć analizowane osady do późnego vistulianu i początku holocenu.
Spektra pyłkowe poziomu P-1 (głęb. 1,75–1,98 m) skorelowane zostały z najmłodszym
odcinkiem późnego vistulianu – młodszym dryasem (MD). W tym czasie na badanym terenie
obok luźnych lasów sosnowych z udziałem brzozy występowały zbiorowiska krzewiaste
z jałowcem, wierzbami i rokitnikiem oraz zbiorowiska zielne z udziałem Cyperaceae, Poaceae,
Artemisia, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae czy Galium. Uzyskana z głębokości 1,98 m data
radiowęglowa (10 190 ± 60 BP) potwierdza wiek palinologiczny spągowej warstwy gytii. Spektra
pyłkowe poziomów P-2 (głęb. 1,30–1,70 m) i P-3 (głęb. 1,10–1,25 m) zaliczono do początku
holocenu – okresu preborealnego (PB). Na badanym obszarze rozwinęły się bory sosnowe
z udziałem brzozy. Stopniowo zaczęły pojawiać się także składniki ciepłolubnego lasu
mieszanego, takie jak wiąz, dąb i leszczyna. Daty radiowęglowe (9 990 ± 80 BP i 9 200 ± 70 BP),
uzyskane z głębokości 1,20 m i 1,26 m są zgodne z wiekiem palinologicznym. Okresowi
borealnemu (BO) holocenu odpowiadają poziomy pyłkowe P-4 (głęb. 0,74–1,05 m) i P-5 (głęb.
0,50–0,70 m). Dominowały wówczas lasy mieszane z przewagą sosny i znacznym udziałem
brzozy oraz leszczyną w podszyciu. W tym czasie systematycznie rozprzestrzenia się również
wiąz, który wraz z jesionem, wierzbą i olszą tworzył zapewne lasy łęgowe występujące
w miejscach o większej wilgotności podłoża. W drzewostanach ówczesnych lasów pojawiły się
dąb i lipa, jednak nie miały one jeszcze dużego znaczenia w strukturze gatunkowej lasów. Wiek
palinologiczny potwierdza data radiowęglowa (8 990 ± 50 BP) uzyskana dla próbki z głębokości
0,58 m.
Z badań szczątków makroskopowych wynika, że badane zagłębienie w początkowej fazie
rozwoju było zbiornikiem z płytką warstwą wody. Świadczy o tym na głębokości 1,50–2,00 m
obecność turzyc: Carex rostrata, C, acutiformis, C. lasiocarpa, którym towarzyszył Menyanthes
trifoliata. Pojawienie się od głębokości 1,45 m Stellaria palustris oraz obecność korzonków
turzyc, bez stwierdzenia ich owoców, sugeruje lekką zmianę warunków hydrologicznych
i istnienie siedliska mokrego, ale nie pokrytego warstwą wody. Od poziomu 1,3 m nastąpiło
wypłycenie i zatorfienie badanego zagłębienie. Świadczą o tym zarówno turzyce jak i gwałtownie
pojawiające się mchy właściwe z rodzaju Calliergon (Calliergon gigantem i Calliergon
stramineum) oraz Tomenthypnum nitens, których udział wyniósł od 30 do 90%. Tworzył się torf
mszysty i rozwinęło się niewielkie torfowisko typu niskiego. Wierzchnia warstwa 30 cm osadu to
zmineralizowana wierzchnica, czyli mursz. W tej warstwie znalazły się nasiona współcześnie
rosnących gatunków: Urtica dioica, Lychnis flos-cuculi i Juncus effusus. Ich obecność
potwierdza, iż nastąpiła degradacja gleby organicznej, co wywołało degenerację fitocenoz
bagiennych (Kołodziejczyk, Tomaszewska 2010; Tomaszewska, Kołodziejczyk 2010;
Tomaszewska 2012).
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200 LAT ANTROPOPRESJI W PUSZCZY NOTECKIEJ
– ILUSTRACJA PALEOBOTANICZNA
Krystyna Milecka, Grzegorz Kowalewski, Jan Barabach, Barbara Fiałkiewicz-Kozieł,
Mariusz Gałka, Mariusz Lamentowicz
Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Puszcza Notecka w podziale regionalnym położona jest w obrębie makroregionu
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (Kondracki 1998), natomiast w dziale Bałtyckim podziału
geobotanicznego Polski (Szafer 1972). Powierzchniowe utwory geologiczne zbudowane są
z utworów czwartorzędowych, między innymi z kompleksu pól wydmowych (Galon 1961).
Skutkuje to wytworzeniem ubogich gleb bielicowych, które dominują na 90% obszaru Puszczy
(Galon 1961). Obszar ograniczony jest od północy biegiem Noteci, a od południa Warty.
Charakteryzuje się klimatem przejściowym, chłodniejszym i bardziej wilgotnym na północy
natomiast cieplejszym i suchszym na południu (Błaszyk 1965). Puszcza Notecka stanowi duży,
zwarty kompleks leśny, przeważnie na siedlisku boru świeżego ze zdecydowaną dominacją sosny
Pinus sylvestris w drzewostanie.
Obiektem badań w omawianym projekcie było położone w środkowej części Puszczy,
około 7 km na północny zachód od Wronek torfowisko Rzecin, które otacza intensywnie
zarastające jezioro. Wojterska i in. (2001) na podstawie szczegółowej charakterystyki flory
i roślinności wskazała przejściowy charakter torfowiska.
Projekt badawczy NCN pt: „Wysokorozdzielcze badania paleośrodowiskowe torfowiska
Rzecin jako podstawa interpretacji współczesnego i minionego obiegu węgla” obejmował analizy
paleobotaniczne, w tym pyłkową i szczątków makroskopowych roślin, oraz chemiczne, w tym
popielność, gęstość i analizę zawartości węgla. W celu odtworzenia wahań poziomu wody
w jednym z profili wykonano analizę ameb skorupkowych. Prace terenowe obejmowały
wykonanie dwóch przekrojów geologicznych ukazujących układ warstw pochodzenia
limnicznego
i terestrycznego w północnej i południowej części torfowiska. Do analiz
pobrano dwa profile, krótki obejmujący jedynie osady torfowiskowe R1 oraz dłuższy, zawierający
również osady organiczne akumulowane w środowisku wodnym R2. Datowania radiowęglowe
wykazały młody wiek warstwy torfowej obejmujący okres ostatnich 200 lat, osady jeziorne
akumulowane były od prawie trzech tysięcy lat. Wiek najmłodszych warstw osadu potwierdza
krzywa koncentracji SCP (spheroidal carbonacerus particles), której zmienność odpowiada
europejskim trendom zmienności tego zanieczyszczenia w XIX i XX wieku (Barabach 2014).
Wyniki analizy pyłkowej wskazały zdecydowaną dominację lasów sosnowych na
przestrzeni analizowanego czasu. Udział innych gatunków niż Pinus sylvestris zmieniał się
zależnie od działań podejmowanych przez człowieka lub zdarzeń katastrofalnych takich jak
pożary czy gradacje szkodników leśnych.
Największy wpływ na funkcjonowanie Puszczy Noteckiej w ostatnich dwóch wiekach
miały pożary. Ich występowanie wskazuje podwyższona zawartość pyłu węglowego w latach
dwudziestych, trzydziestych oraz sześćdziesiątych XIX wieku, następnie w roku 1916, 1934, na
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych oraz ostatni w 1992 roku (Barabach 2014).
Okresowe zmniejszenie udziału sosny w lasach Puszczy Noteckiej na skutek wyżej
wymienionych klęsk manifestuje się w osadach głównie obecnością allochtonicznych aparatów
szparkowych oraz występowaniem warstw piasku.
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Obszary bezpośrednio otaczające torfowisko miały wpływ na jego funkcjonowanie przez
zmianę struktury użytkowania. Wieś Rzecin powodowała przekształcenie terenów w pola
uprawne i pastwiska na co wskazują zarówno źródła paleobotaniczne jak historyczne. Zasadniczą
zmianę układu hydrologicznego w drugiej połowie XIX wieku wywołała budowa rowu
melioracyjnego, którego drożność uzależniała wahania poziomu wody w przyszłości. Z nimi
natomiast związane było tempo akumulacji węgla przez ekosystem torfowiskowy, które
zinterpretowano na podstawie analiz fizyko-chemicznych.
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Początki neolitu w Europie Centralnej wiązane są przede wszystkim z obszarami
pokrytymi lessami, jednak niezwykle interesujący w badaniach zarówno przyrodniczych, jak
i humanistycznych jest rozwój danego zjawiska na jego rubieżach. Kujawy uważane są za taki
pograniczny rejon w badaniach wczesnego neolitu w makroskali. Celem prezentacji będzie
przedstawienie najnowszych wyników badań archeobotanicznych ze stanowiska Ludwinowo 7,
które jest przykładem dużej, długotrwale użytkowanej osady tej kultury, na tle dotychczasowych
badań paleośrodowiskowych z tego regionu (m.in. Bogucki i in. 2012; Mueller i in. 2013).
Przedstawione zostaną zarówno wyniki badań karpologicznych, jak i antrakologicznych,
z obiektów datowanych na kulturę ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) ze stanowiska Ludwinowo
7, w nawiązaniu do wcześniej opracowanych danych ze stanowisk kujawskich datowanych na
kultury neolitu „naddunajskiego”.
Dotychczasowe analizy paleośrodowiskowe z rejonu Osłonek wskazują na niewielką
ingerencję osadników KCWR w środowisko naturalne. W przypadku rejonu Smólska
i Ludwinowa dysponujemy dotychczas jedynie danymi z obiektów archeologicznych. Osadzając
je w kontekście geograficznym oraz nowych danych archeologicznych wskazujących na istnienie
już w najwcześniejszym neolicie stabilnych osad typu południowego, postaramy się podjąć
dyskusję na temat podany w tytule, nierozstrzygalny na obecnym etapie badań i dostępności
informacji paleośrodowiskowych.
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Osady rzeczne formacji Czyżów były opisywane przez Krzyszkowskiego (1991), Kuszell
(1991), Pyszyńskiego (1991), Pyszyńskiego i Krzyszkowskiego (2011) oraz WacheckąKotkowską i in. (2014) jako osady pochodzące z interglacjału, ferdynandowskiego
(mazowieckiego?), a dokładniej interstadiału Czyżowa lub interstadiału Polesia. Osady te były
badane w kwietniu 2012 roku. Odsłaniały się na II poziomie eksploatacyjnym nowej odkrywki
w polu Szczerców KWB Bełchatów, na jej ścianie wschodniej. Były obserwowane w spągu
dolnego piętra strukturalnego aktywnego tektonicznie rowu Kleszczowa (Allen, Krzyszkowski
2008).
Osady formacji Czyżów leżą erozyjnie na osadach neogeńskich – piaskach i zielonkawych
iłach. W stropie są rozcięte i włożona jest w nie eemska seria mułowa z torfami i gytiami formacji
Aleksandów, która przykryta jest vistuliańskimi osadami rzecznymi, piaszczystymi i piaszczystomułkowymi formacji Piaski. Osady formacji Czyżów zalegają w paleoobniżeniu na wysokości
146–156 m n.p.m., w osi obecnej doliny Krasówki na głębokości 18 m od powierzchni terenu
(174 m n.p.m.). Były one obserwowane na dystansie przeszło 600 m. Miąższość odsłanianej serii
oszacowano na około 10 metrów. Osady są reprezentowane głównie przez piaski różnoziarniste,
w których występowały liczne makroszczątki roślinne.
W stanowisku Parchliny (rys. 1) pobrano próbki (232-239) z poszczególnych warstw
profilu, które posłużyły do analizy mikroskopowych makroszczątków drewna, mających na celu
oznaczenie przynależności systematycznej badanego obiektu. Ze względu na bardzo duże
podobieństwo w budowie mikroskopowej, oznaczenie poszczególnych gatunków tego samego
rodzaju nie zawsze jest możliwe (Schweingruber 1990).
W trakcie analiz wszystkie badane próbki zostały przesiane i wybrano z nich fragmenty
makroszczątków. W próbkach o numerach 233, 234 oraz 238 nie znaleziono makroszczątków.
Fragmenty drewna kopalnego obserwowano wstępnie przy użyciu mikroskopu stereoskopowego
(Olympus SZX9), a następnie drobniejsze części, pobrane do analiz, umieszczano w mieszaninie
glicerolu i etanolu 100% (1:1) w celu zmiękczenia materiału. Następnie sporządzano ręczne
przekroje (poprzeczne oraz podłużne styczne i promieniowe), które posłużyły do analizy
mikroskopowej drewna. Preparaty obserwowano w mikroskopie świetlnym Olympus BX-50. Przy
oznaczaniu drewna posługiwano się kluczami i atlasami Gregussa (1945) oraz Schweingrubera
(1978, 1990). Wszystkie analizowane makroszczątki drewniane były bardzo silnie sprasowane, co
utrudniało identyfikację, a ich stan zachowania był różny.
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Rys. 1. Profil Parchliny. Przekrój geologiczny przez osady plejstoceńskie, ściana wschodnia
odkrywki Szczerców, KWB Bełchatów (stan 2012 r.)
W najniżej warstwie położonej, na głębokości 41,5 m p.p.t. (próbka 239), znaleziono
fragmenty drewna Pinus sylvestris (sosna zwyczajna), Populus sp. (topola), oraz fragmenty
martwicy korkowej i łodygi o budowie pierwotnej rośliny dwuliściennej. W próbce 237 były
obecne niewielkie fragmenty łodygi o budowie pierwotnej oraz fragment najprawdopodobniej
2-letniej gałązki jesionu (Fraxinus sp.). Najwięcej dobrze zachowanych makroszczątków
roślinnych, znajdowało się w centralnej części formacji osadowej (próbka 236), przy czym
większość z nich oznaczono jako jesion (Fraxinus sp.), a około 20% jako klon (Acer sp). Drewno
jesionu znaleziono również w próbce 235, w której znajdowało się kilkanaście makroszczątków
drewnianych. W próbce 232, położonej w stropie, na głębokości 43,5 m p.p.t., znaleziono trzy
większe oraz kilka mniejszych fragmentów drewna Pinus cembra (sosna limba).
Analizy przynależności systematycznej drewna kopalnego wskazują na dominację jesionu
w warstwach środkowych, co może być związane z obecnością cieków wodnych i nieco
cieplejszego klimatu. Makroszczątki limby świadczyć mogą o ochładzaniu klimatu. Pozostałe
rodzaje drewna, zidentyfikowane w najniższej warstwie, obecnie charakteryzują się dużą
tolerancją w stosunku do wymagań środowiskowych, występując w klimacie umiarkowanym
(Pyszyński 1991; Pyszyński, Krzyszkowski 2011).
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Prezentowane stanowisko - Kubłowo znajduje się w północnym krańcu Wysoczyzny
Kłodawskiej, w obrębie równiny sandrowej utworzonej na przedpolu maksymalnego zasięgu
lądolodu zlodowacenia wisły. Na północ od Kubłowa rozpościera się wysoczyzna polodowcowa
Pojezierza Kujawskiego, zbudowana głównie z gliny, przykrytej lokalnie cienką warstwą osadów
glacifluwialnych. Jej powierzchnię urozmaicają liczne wytopiska oraz rynny polodowcowe.
Południowe zakończenia rynien oraz początki sandrów są w tym obszarze wyznacznikiem zasięgu
ostatniego lądolodu. W obrębie sandru, w dnie niewielkiego obniżenia, pod 3,5 m warstwą
piasków glacifluwialnych nawiercono silnie skompresowaną serię osadów jeziornych i torfów
o miąższości 7,6 m, a niżej piaski glacifluwialne i glinę lodowcową ze stadiału warty
zlodowacenia odry (Roman 2010). Osady jeziorne reprezentowane były przez iły i mułki, łupki
organiczne oraz gytie. Torfy występowały w kilku warstwach o miąższości od 9 do 61 cm.
Sekwencja osadów jeziorno-bagiennych została poddana szczegółowym badaniom
palinologicznym (Roman, Balwierz 2010), a obecnie analizom geochemicznym, izotopowym
i szczątków Cladocera.
Kopalne osady jeziorne i torfy z Kubłowa w zapisie palinologicznym rejestrują
najdłuższą w centralnej Polsce ciągłą sekwencję eemsko-vistuliańską, obejmującą cały
interglacjał eemski, wczesny vistulian, a także dolny odcinek plenivistulianu. Wydzielono 18
lokalnych poziomów pyłkowych (K1-K18 LPAZ) oraz odtworzono kolejne fazy rozwoju
roślinności. W obrębie wczesnego vistulianu wyróżnione zostały dwie ciepłe oscylacje
klimatyczne Brörup i Odderade. W interstadiale Brörup, w schyłkowej części fazy brzozowej (K9
LPAZ) zarejestrowana została krótkotrwała chłodna oscylacja wyrażona wzrostem zbiorowisk
zielnych i krzewów z jałowcem. W plenivistulianie zostały wyróżnione dwa stadiały Schalkholz i
Ebersdorf oraz rozdzielające je ocieplenie Oerel wyznaczone na podstawie wzrostu krzywej sumy
pyłku drzew (AP), głównie sosny. Ciepłe i chłodne okresy vistulianu zostały skorelowane
z jednostkami wydzielonymi dla Europy Zachodniej (Roman, Balwierz 2010).
Wyniki analiz geochemicznych i izotopów węgla i azotu umożliwiły rekonstrukcję
zmieniających się warunków środowiska oraz określenie genezy materii organicznej. Zawartość
węgla organicznego (TOC) zmieniała się od 1 do 40% i była ściśle związana z warunkami
klimatycznymi. W interglacjale eemskim zawartość TOC systematycznie wzrastała. Najniższa
ilość materii organicznej występowała w najzimniejszych okresach tzn. stadiale Herning,
Rederstall i Schalkholz. Było to spowodowane brakiem produkcji pierwotnej w zbiorniku oraz
minimalną dostawą materii organicznej z lądu. Stosunek C/N atomic oscylował pomiędzy 13 a 34.
Najwyższe wartości występowały w interstadiale Brörup, co dowodzi terygenicznej genezy
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akumulowanej wówczas w jeziorze materii organicznej. Stosunek zawartości izotopów węgla
δ13C zmieniał się od -27,9 do -12,9‰ a stosunek izotopu azotu δ15N – granicach -1,6 do 5,3‰.
Różnice w wartościach izotopowych potwierdzają odmienną genezę materii organicznej,
a wysokie wartości sugerują także warunki o wyższej trofii.
Wyniki analizy osadów pod kątem zawartości kopalnych szczątków Cladocera
(Crustacea) należących do zooplanktonu jeziornego (Niska, Roman 2014 – część eemska)
pozwoliły na odtworzenie historii rozwoju zbiornika jeziornego. Analizą Cladocera objęto
odcinek odpowiadający osadom z okresu interglacjału eemskiego, wczesnego vistulianu oraz
plenivistulianu. Biorąc pod uwagę wiek szczątków wynoszący nawet ponad 100 000 lat były one
dobrze zachowane i licznie występowały. Stwierdzono obecność 25 gatunków należących do
czterech rodzin: Chydoridae, Sididae, Bosminidae, Daphnidae. Dominantami były gatunki
bytujące w strefie płytkowodnej wśród roślin wodnych. Dogodne warunki do rozwoju
zooplanktonu wystąpiły pod koniec wczesnego interglacjału emskiego. Początkowo zbiornik
zasiedlały gatunki tolerujące wody chłodne oraz ubogie w substancje pokarmowe. Na początku
środkowego interglacjału eemskiego w zbiorniku pojawiły się gatunki preferujące wyższą
temperaturę wody a także wyższą koncentracje składników pokarmowych (Monospilus dispar),
co może świadczyć o wyższej trofii wody – na poziomie mezotrofii. Następował wzrost
różnorodności gatunkowej oraz liczebności osobników poszczególnych gatunków. Maksymalny
rozwój zbiornika i najdogodniejsze warunki dla rozwoju fauny jeziornej wystąpiły w późnym
interglacjale eemskim. W fazie tej wystąpiła najwyższa frekwencja osobników Cladocera
w całym profilu – 8000 osobn./cm3 osadu. Zróżnicowany skład gatunkowy wskazuje na
występowanie wysokiej zawartości składników pokarmowych oraz dogodnych warunków
termicznych. W środkowej części tego okresu wystąpił prawdopodobnie także wyższy poziom
wody. Koniec interglacjału eemskiego i początek vistulianu wiąże się z prawie całkowitym
zanikiem fauny Cladocera. W zbiorniku pozostały jedynie gatunki tolerujące niską temperaturę
wody (Alona affinis, Chydorus sphaericus). Poprawa warunków nastąpiła dopiero z nadejściem
interstadiału Brörup. W zbiorniku ponownie pojawiły się gatunki ciepłolubne (Camptocercus
rectirostris). Wzrosła ilość gatunków, jednakże frekwencja osobników Cladocera była niższa niż
w interglacjale eemskim – około 6000 os/cm3 osadu. Postępujące ochłodzenie związane
ze stadiałem Rederstall wpłynęło na spadek frekwencji gatunków i osobników Cladocera – max.
1600 osobn./cm3 osadu. Ze zbiornika wycofały się gatunki preferujące wody cieplejsze
np. Pleuroxus sp., Camptocercus rectirostris. Kolejne ocieplenie związane z interstadiałem
Odderade spowodowało powrót do zbiornika gatunków wymagających wyższej temperatury
wody. Wzrosła nieznacznie liczba gatunków i frekwencja osobników (około 2500 osobn./1cm 3
osadu). Wraz z początkiem plenivistulianu – stadiał Schalkholz – nastąpiło zdecydowane
pogorszenie warunków bytowania fauny Cladocera w zbiorniku. Dominującym gatunkiem był
Chydorus sphaericus – gatunek o bardzo szerokiej tolerancji środowiskowej, pozostałe gatunki,
których szczątki oznaczono, wykazują także dużą odporność na niskie temperatury i stres
środowiskowy. Pod koniec stadiału nie stwierdzono w osadach szczątków zoofauny. Poprawa
warunków klimatycznych nastąpiła w interstadiale Oerel. W zbiorniku zaznaczyła się obecność
gatunku Chydorus sphaericus i gatunków z rodziny Bosminidae.
Wnioski:
1. W profilu zaznacza się wyraźna korelacja miedzy zmianami klimatycznymi
wyznaczonymi palinologicznie a wynikami analizy geochemicznej oraz zmiennością frekwencji
osobników i liczbą gatunków Cladocera oznaczonych w osadach. Zauważalna jest też zbieżność
zmian litologii osadów ze zmianami klimatycznymi, co wyraża się wzrostem udziału części
mineralnych w osadach akumulowanych w chłodnych okresach. Wyraźnie zaznacza się przejście
z sedymentacji organogenicznej w mineralną na przełomie interglacjału eemskiego
i zlodowacenia wisły, a także interstadiałów i stadiałów w obrębie vistulianu.
2. Wyniki badań palinologicznych, faunistycznych i geochemicznych pozwoliły
odtworzyć fazy ewolucji paleozbiornika Kubłowo istniejącego ponad sto tysięcy lat. Wyznaczone
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fazy są ściśle związane ze zmianami klimatycznymi odzwierciedlonymi w zapisie
palebiologicznym i geologicznym.
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Teren południowej Polski, w tym Wyżyny Małopolskiej, charakteryzuje się niewielkim
zatorfieniem, uwarunkowanym małą liczbą form rzeźby umożliwiających inicjowanie i rozwój
procesu zabagniania (m.in. Żurek 1987). Podstawę opracowania stanowią wyniki wybranych
analiz paleobiologicznych i geochemicznych wykonanych dla dwóch profili osadów jeziornych
i torfowych ze stanowiska Bydlin (12 km na północ od Olkusza i 9 km na zachód od Wolbromia).
Badane torfowisko wypełnia depresję morfologiczną nazwaną przez Pulinę (2001) paleopoljem
krasowym, zaś występująca w spągu profilu gytia grubodetrytusowa, gytia węglanowa czy kreda
jeziorna dowodzi jeziornej przeszłości ekosystemu. Początek sedymentacji osadów biogenicznych
w zachodniej części obiektu określono na młodszy dryas (Żurek i in. 2011). W 2014 roku
przeprowadzono badania terenowe w środkowej oraz wschodniej części stanowiska. W wyniku
szczegółowego kartowania geologicznego udokumentowano kilka niewielkich zagłębień
z miąższością osadów dochodzącą do 4 metrów. We wschodniej części miąższość osadów
jeziornych dochodzi 1,4 m, podczas gdy w zachodniej części miąższość ta jest dwukrotnie niższa.
W profilu pobranych w zachodniej części bagna subfosylne mięczaki występowały tylko w spągu
profilu kredy jeziornej (głęb. 412–392 cm), natomiast w profilu ze wschodniej części fauna
mięczaków występowała zarówno w spągu (głęb. 320–300 cm), środkowym odcinku (głęb. 300–
285 cm) jak i stropowym odcinku (głęb. 250–235 cm) serii jeziornej. W celu porównania udziału
głównych procesów sedymentacyjnych odpowiedzialnych za wytworzenie się badanej pokrywy
osadowej obliczono korelację pomiędzy wynikami na zasadzie średniej ruchomej oraz wskaźnik
podobieństwa struktur.
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Czechowo jest niewielką miejscowością położoną w północno wschodniej części Borów
Tucholskich. Obszar badań określony rejonem Czechowa, jest rozumiany jako niewielki, ale
stosunkowo silnie urozmaicony krajobrazowo obszar otaczający Jezioro Czechowskie (rys. 1).
Wytyczony teren stanowi dogodny poligon badawczy nad postglacjalną historią roślinności.
Z jednej strony za sprawą osadów laminowanych wypełniających misę Jeziora Czechowskiego
i paleojeziora Trzechowskiego, a z drugiej za sprawą dużej ilości otaczających je kopalnych
zbiorników wypełnionych osadami biogenicznymi.
Do szczegółowych badań wytypowano siedem profili (rys. 1). Dodatkowo wykorzystano
również wcześniej opublikowany główny profil z niewielkiego zagłębienia bezodpływowego przy
jeziorze Wygonin, leżącego niespełna 20 km na północny zachód od Czechowa (Hirsch i in.
2015). Tak szeroko zakrojone badania pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej analizy
przemian roślinności. W tym opracowaniu szczegółowym rozważaniom poddany został okres
obejmujący późny glacjał vistulianu.
W celu rekonstrukcji środowiska przyrodniczego wykonane zostały szczegółowe analizy
przyrodnicze i fizyko-chemiczne (tab. 1). Miąższość i charakter osadów zakumulowanych
w kolejnych okresach w poszczególnych profilach, charakteryzuje się dużą zmiennością (tab. 2),
na co znaczący wpływ miały zapewne warunki lokalne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że inicjalne formy jeziora powstały w okresie
chłodnym poprzedzającym alleröd. Oznaczenia wieku metodą C14 wykonane dla makroszczątków
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wybranych z gytii mineralnej z osadów spągowych obarczone były dużym błędem. Z badań
przyrodniczych wynika, że w inicjalnym stadium powstawania zbiornika, był on otoczony
roślinnością bezleśną prawdopodobnie typu tundry porostowo–mszystej. Wskazuje na to bardzo
niska frekwencja charakterystycznych sporomorf i udział palinomorf pozapyłkowych (profil
DTCZ-4). Po tym okresie wyraźnie, niemal we wszystkich profilach, zaznacza się natomiast faza
rozwoju tundry z rokitnikiem. Miąższość osadów akumulowanych w fazie przedallerödzkiej waha
się pomiędzy 1 a 20 cm (tab. 2).
Na ocieplenie allerödzkie przypada rozwój zbiorowisk leśnych (Wulf i in. 2013; Hirsch
i in. 2015) mający swoje odzwierciedlenie zarówno na diagramach procentowych jak
i koncentracji. Miąższość osadów przypadająca na ten interstadiał znacząco odbiega w dwóch
profilach (Oko i Cz/80) zlokalizowanych w północno zachodniej dawnej zatoce prajeziora (rys.
1), gdzie osiąga przeszło 70 cm (tab. 2). W czterech z ośmiu analizowanych profili w tym czasie
akumulowana była laminowana gytia (profile: JC-12-s, JC, „Oko”, T/trz).
Dla okresu młodszego dryasu analiza pyłkowa wykazała dużą zmienność w udziale
procentowym dominujących taksonów roślin drzew i krzewów (Juniperus, Betula i Pinus) oraz
niektórych roślin zielnych. Charakterystyczny, zależny od warunków środowiskowych jest
również zmienny (raz bardzo wysoki a następnie malejący do zera) udział sporomorf z wtórnego
złoża. Miąższość i charakter osadów zakumulowanych w tym okresie charakteryzuje się znacznie
większą niż w okresie wcześniejszym, zmiennością. Może to wynikać z niestabilności lokalnych
warunków klimatycznych i siedliskowych.
Przedstawione wyniki są częścią badań realizowanych w ramach Virtual Institute of
Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis –ICLEA– of the Helmholtz Association
i Narodowego Centrum Nauki (grant Nr 2011/01/B/ST10/07367).

Tabela. 1. Wykaz przeprowadzonych analiz dla poszczególnych profili
Nr

Stanowisko

Symbol

Wykonane analizy

1

Mały głęboczek Jeziora Czechowskiego

JC-12-s

pyłkowa, wioślarek, okrzemek, geochemia

2

Główny głęboczek Jeziora Czechowskiego

JC

pyłkowa, wioślarek, okrzemek, geochemia

3

Terasa Jeziora Czechowskiego

TK

pyłkowa, geochemia

4

Zatorfiony brzeg Jeziora Czechowskiego

„Oko”

pyłkowa, wioślarek, okrzemek, izotopowa

5

Paleojezioro Trzechowskie

T/trz

pyłkowa, wioślarek, okrzemek, szczątków
makroskopowych, geochemia

6

Dolinka pomiędzy paleojeziorem
Trzechowskim i Jeziorem Czechowskim

DTCZ-4

pyłkowa, geochemia

7

Zatorfiony brzeg Jeziora Czechowskiego

Cz/80

pyłkowa, wioślarek, okrzemek, szczątków
makroskopowych, izotopowa

8

Torfowisko Wygonin

Wyg

pyłkowa, geochemia
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Tabela 2. Miąższość późnoglacjalnych osadów oraz maksymalny dla danego okresu udział
głównych taksonów
Nr

Prealleröd

Symbol

M
[cm]

Hi
[%]

Alleröd

Młodszy dryas

M
[cm]

Be
[%]

Pi
[%]

M
[cm]

Be
[%]

Pi
[%]

Ju
[%]

1

JC-12-s

16*

5,1

30

43,2

70,9

48

32,4

46,8

25,5

2

JC

10*

2,5

35

34,0

53,2

70

31,1

27,9

22,4

3

TK

2*

2,6

20

42,1

69,8

166

28,5

62,5

29,8

4

„Oko”

1*

0,8

70

29,3

77,7

118

31,6

54,2

24,7

5

T/trz

9*

79,6

24

56,4

61,8

61

58,7

59,5

33,1

6

DTCZ-4

16*

1,6

24

43,4

77,0

50

37,3

28,6

36,7

7

Cz/80

20*

57,2

140

92,3

82,2

15*

17,7

63,7

4,7

8

Wyg

-

40*

36,8

59,5

100

39,5

37,6

28,9

nie mniej niż podana wartość ze względu na brak pełnej sukcesji; M – miąższość, Be – Betula, Hi – Hippophae,
Ju – Juniperus, Pi – Pinus
*

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań i profili pyłkowych
1 – zasięg fazy pomorskiej vistulianu; 2 – maksymalny zasięg jeziora; 3 – profile palinologiczne;
symbole zgodne z tabelą 1
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W oparciu o wyniki analiz palinologicznej oraz subfosylnych szczątków wioślarek
i ochotkowatych a także dane sedymentologiczne, uzyskanych z osadów torfowiska Świerczyna,
z doliny Grabi (centralna Polska), dokonano rekonstrukcji wybranych parametrów
hydroklimatycznych (m.in.: głębokość zbiornika, temperaturę powietrza, wielkość opadów oraz
prędkości i wydatki paleoprzepływów rzeki) w młodszym dryasie. Rekonstrukcje klimatyczne
i lokalne zmiany siedliskowe w badanym starorzeczu dają możliwość wglądu w procesy
hydrologiczne w dolinach rzecznych podczas młodszego dryasu, zwłaszcza w regionach
charakteryzujących się silniejszym wpływem zarówno północnoatlantyckich jak
i kontynentalnych mas powietrza. Dane sedymentologiczne umożliwiły rekonstrukcję zdarzeń
powodziowych. Dane paleozoologiczne i paleobotaniczne umożliwiły rekonstrukcje klimatyczne
w skali stuleci i zapewniły relatywnie wiarygodne rekonstrukcje paleotemperaturowe i szacunków
opadów w młodszym dryasie. Częstotliwość i czas oscylacji hydroklimatycznych ze Świerczyny
wykazują silne podobieństwo do zapisów z innych miejsc w Europie. Nasze wyniki wskazują, że
osady starorzeczy i torfowisk dolinnych mogą być alternatywą dla rekonstrukcji
paleoklimatycznych z osadów jezior i torfowisk, jednak bardzo istotnym jest rozpoznanie
warunków lokalnych.
Prace badawcze były realizowane w ramach projektu badawczego NCN,
nr 2011/01/B/ST10/04905.
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Powtórzenie badań w stratotypowym stanowisku w Ferdynandowie było możliwe dzięki
wykonaniu w 2011 roku wiercenia i pobraniu rdzenia z pełną sekwencją glacjalnointerglacjalnych osadów jeziornych. Profil w Ferdynandowie znajduje się w południowowschodniej części Wysoczyzny Żelechowskiej będącej częścią Niziny Południowopodlaskiej
(Kondracki 2002). Wiercenie Ferdynandów 2011 zlokalizowane jest w obrębie współczesnego
obniżenia bezodpływowego, w którym wykonane było archiwalne wiercenie Ferdynandów B
(Rzechowski 1996). Wiercenie Ferdynandów 2011 wykonane zostało do głębokości 73 m i nie
osiągnęło osadów podłoża czwartorzędu. Seria interglacjalna osiągnęła miąższość 13,5 m
i nawiercona została na głębokości 34 m. Stanowią ją torfy, gytie i mułki, miejscami silnie
złupkowane. Omawiana seria znajduje się pod przykryciem dwóch poziomów glin zwałowych,
które korelowane są z ze zlodowaceniem Odry (MIS 6) i Sanu 2 (MIS 12). Poniżej serii
interglacjalnej znajdują się gliny zwałowe korelowane ze zlodowaceniem Sanu 1 (MIS 16).
Opracowanie nowoczesnymi multidyscyplinarnymi metodami profilu z Ferdynandowa
ma na celu rozstrzygnięcie kwestii obecności lub braku wahnień stadialno-interstadialnych
charakterystycznych dla okresów zlodowaceń pomiędzy dwiema jednostkami ciepłymi.
Dotychczasowe wyniki badań paleobotanicznych wskazują, że w osadach z Ferdynandowa
reprezentowane są dwa ocieplenia rangi interglacjalnej. Zgodnie z podziałem
klimatostratygraficznym
są
to
jednostki
ciepłe
F1
i
F2,
przedzielone
ochłodzeniem/zlodowaceniem F 1/2 (Lindner i in. 2004; Winter 2006). Przypuszczalnie bowiem,
słabo wyrażony charakter tego ochłodzenia w diagramie pyłkowym ze starego profilu
z Ferdynandowa (Janczyk-Kopikowa 1975, 1991; Janczyk-Kopikowa i in. 1981; Rzechowski
1996) jest związany z kompakcją osadów i nie dość gęstym pobraniem próbek. Nowy profil
stworzył szansę przeprowadzenia badań z zastosowaniem znacznie wyższej rozdzielczości oraz
dostarczył materiału do analiz makroszczątków roślinnych, analiz malakologicznych,
sedymentologicznych, paleomagnetycznych, geochemicznych i izotopowych. Taki zakres analiz
nie był wykonywany przez pierwszych badaczy osadów z Ferdynandowa. Obecnie korelacja
wyników analizy palinologicznej i makroszczątków roślin pozwoliła na bardziej precyzyjne
odtworzenie charakteru roślinności zarówno samego zbiornika jeziornego, jak i jego najbliższego
sąsiedztwa.
Sukcesja pyłkowa z nowego profilu w Ferdynandowie pozwoliła na wydzielenie 21
poziomów pyłkowych (LPAZ), skorelowanie ich z fazami wydzielonymi przez Autorkę
stratotypowego profilu (Janczyk-Kopikowa 1975) oraz z lokalnymi poziomami pyłkowymi
z diagramu Łuków 3a (Pidek, Małek 2010; Pidek 2013). Stanowisko w Łukowie jest najbliższym
w stosunku do Ferdynandowa stanowiskiem, które ma w pełni opracowaną sukcesję o bardzo
dobrze wyodrębniających się dwu okresach ciepłych rangi interglacjalnej przedzielonych
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ochłodzeniem o charakterze glacjalnym. W diagramach pyłkowych z Łukowa i Ferdynandowa
wyróżniono odpowiadające sobie poziomy pyłkowe i skorelowano je z nowym podziałem
sukcesji ferdynandowskiej zaproponowanym przez Mamakową (2003) na podstawie profilu
Podgórze B1 koło Nowego Miasta nad Pilicą.
Nowe dane palinologiczne z profilu w Ferdynandowie dostarczają kolejnego dowodu na
wysoką zgodność obrazu rozwoju roślinności i zmian klimatu na dużych obszarach Niżu
Europejskiego.
W przedziale głębokości 34,50–47,95 m, w którym palinologicznie stwierdzono osady
ferdynandowskie, wyniki analizy makroszczątków roślin również wykazały obecność wszystkich
jednostek klimatostratygraficznych przypisywanych jednostce Ferdynandovian s.l., a ponadto
późny glacjał sanu 1 i wczesny glacjał sanu 2. Późny glacjał sanu 1, charakteryzuje obecność
Betula nana i Selaginella selaginoides występujących w zimnym, borealnym klimacie.
W starszym okresie ocieplenia interglacjalnego (F1) makroszczątki roślin są nieliczne, ale
wskazujące na ciepły klimat. Oznaczono nasiona Najas marina i N. minor co przemawia za
eutrofizmem wód, a liczne szczątki ryb sugerują znaczną głębokość zbiornika. Chłodny okres
pomiędzy dwoma ciepłymi (F 1/2) cechuje powrót taksonów występujących w chłodnym
klimacie, takich jak Betula humilis i Larix sp. oraz Ranunculus gmelini. Młodszy okres ciepły
(F2) wydaje się być najcieplejszym poziomem w profilu w Ferdynandowie. Oznaczono Brasenia
sp. i charakterystyczną dla środkowego plejstocenu Caulinia macrosperma (Wieliczkiewicz,
Zastawniak 2008). We wczesnym glacjale sanu 2 charakterystyczne jest występowanie Betula
nana a także wyjątkowo licznych megaspor Isoëtes lacustris, preferującego środowisko
chłodnych, oligotroficznych wód.
Badania wykonano w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki NN 307 039 940
(lata 2011–2015).
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Celem badań prowadzonych metodą analizy pyłkowej i szczątków makroskopowych
roślin była analiza zmian środowiska przyrodniczego, zachodzących w holocenie na obszarze
górnej części zlewni rzeki Brynicy (Wyżyna Śląska). Badano profile osadów pobranych z trzech
torfowisk: Bizja, Żyglin i Ossy. Wszystkie stanowiska charakteryzują się niewielką miąższością
osadów organicznych (do 145 cm). Składają się na nie głównie dość dobrze rozłożone torfy
turzycowe, czasem w różnym stopniu zapiaszczone i miejscami ze znaczną zawartością drewna,
głównie Alnus glutinosa.
Na podstawie wyników analizy pyłkowej można stwierdzić, że profile osadów nie są
kompletne i zawierają przerwy. Np. w profilu z Bizji nie są reprezentowane osady środkowego
holocenu. W najmłodszych osadach zachowały się dosyć liczne ślady działalności człowieka
w postaci ziaren pyłku m.in. Triticum i Secale cereale.
W zespołach makroszczątków na wszystkich stanowiskach najliczniej były
reprezentowane taksony szuwarowe i związane ze zbiorowiskami szuwarów. Dominowały wśród
nich różne gatunki turzyc, w tym głównie Carex rostrata i C. acutiformis. Spośród innych
gatunków dość licznie były diaspory Eleocharis palustris i Menyanthes trifoliata. W niektórych
poziomach, szczególnie na stanowiskach Bizja i Żyglin, dobrze były reprezentowane także
drzewa, w tym przede wszystkim Alnus glutinosa i Betula pendula. Na wszystkich stanowiskach
stwierdzono obecność poziomów ze znacznym udziałem lub dominacją mchów brunatnych
(głównie Drepanocladus) lub torfowców.
Analiza makroszczątków wskazuje na kilka etapów rozwoju badanych torfowisk. Jednak
dominacja szczątków reprezentujących roślinność szuwarową i charakter osadów wskazują, że
różnego typu szuwary odgrywały decydującą rolę w budowie tych torfowisk na większości
etapów ich rozwoju. Skład makroszczątków wskazuje też, że na torfowiskach i w ich najbliższym
sąsiedztwie rosły lasy z udziałem Betula pendula, Pinus sylvestris i Alnus gluinosa. W młodszym
holocenie obecność pyłku m.in. Carpinus, Fagus, Abies, Fraxinus, Acer, Tilia, Quercus i Corylus
wskazuje na wielogatunkowe zbiorowiska leśne rosnące w rejonie torfowisk. Obecność we
wszystkich badanych profilach osadów węgli drzewnych świadczy także o kilku epizodach
pożarowych potwierdzonych późniejszą obecnością licznych sclerotiów Cenoccocum geophillum.
Przeprowadzone badania pokazują, że nawet torfowiska o niewielkiej miąższości mogą
stanowić interesujące archiwum informacji o środowisku przyrodniczym.
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GENEZA I EWOLUCJA JEZIORA NOWOWARPIEŃSKIEGO NA TLE
ROZWOJU POZOSTAŁYCH SUBAKWENÓW ZALEWU
SZCZECIŃSKIEGO – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
PALEOŚRODOWISKOWYCH
Agnieszka Strzelecka, Kamila Mianowicz
Zakład Geologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński
Pokrywa osadowa Zalewu Szczecińskiego od wielu lat stanowi przedmiot
kompleksowych badań paleośrodowiskowych ukierunkowanych na odtworzenie przemian
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, składających się na syntetyczny obraz
holoceńskiej ewolucji systemu ujściowego Odry. W ostatnim czasie badania paleobotaniczne
koncentrowały się głównie na wschodnich rejonach Zalewu Szczecińskiego. Szczegółowa analiza
makroszczątków roślinnych i zwierzęcych, uzupełniona badaniami geochemicznymi
i sedymentologicznymi, umożliwiła rekonstrukcję holoceńskich przeobrażeń środowiska
naturalnego doliny Dziwny i Zatoki Skoszewskiej.
Obecnie badaniami paleośrodowiskowymi, w tym paleobotanicznymi, objęte zostały
rdzenie osadów pobranych z dna Jeziora Nowowarpieńskiego (zachodnia część Zalewu
Wielkiego). Celem prowadzonych analiz jest rozpoznanie genezy tego w znacznym stopniu
izolowanego zbiornika oraz wyróżnienie charakterystycznych etapów ewolucji akwenu, na tle
rozwoju pozostałych obszarów Zalewu Szczecińskiego. Wstępne rozpoznanie paleobotaniczne
materiału badawczego wskazuje na znaczne zróżnicowanie ilościowe i jakościowe składu
subfosylnej flory i fauny w stosunku do wcześniej analizowanych rdzeni uzyskanych z doliny
Dziwny i Zatoki Skoszewskiej. Odmienność lokalnych warunków sedymentacyjnych Jeziora
Nowowarpieńskiego przejawia się w jednorodnym wykształceniu pokrywy osadowej oraz
w znikomej zawartości makroszczątków roślinnych. Niemniej jednak, pomimo słabego
zróżnicowania litologicznego, w osadach tych wyraźnie zaznaczają się poszczególne strefy
geochemiczne wskazujące na swoisty rozwój tego zbiornika. Powyższe okoliczności sygnalizują
konieczność zastosowania szerokiego wachlarza interdyscyplinarnych analiz, których rezultaty
będą się składać na kompleksową rekonstrukcję przemian ekosystemu Jeziora
Nowowarpieńskiego.
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Kompleks osadniczy w Poganowie jest jednym z najlepiej zachowanych stanowisk
wczesnośredniowiecznych z terenu dawnych Prus (Wyczółkowski i in. 2013). Odsłonięto tu
między innymi relikty miejsca kultu z pozostałościami ofiar i antropomorficzną rzeźbą kamienną,
tzw. „babą pruską” – pierwszym na ziemiach bałtyjskich tego typu znaleziskiem występującym
w kontekście archeologicznym. Dotychczasowe badania archeologiczne wskazują na wyjątkową
wartość naukową stanowiska w Poganowie, zwłaszcza ze względu na jego położenie w pobliżu
mikroregionu osadniczego wokół jeziora Salęt, jednego z najlepiej rozpoznanych
wczesnośredniowiecznych mikroregionów z terenu Prus (Wróblewski i in. 2003). Nie jest
wykluczone, że kompleks osadniczy w Poganowie był częścią tego mikroregionu.
Od końca 2011 roku Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie realizuje
interdyscyplinarny projekt badawczy, którego celem jest rozpoznanie przyrodniczych
uwarunkowań osadnictwa w Poganowie oraz zmian środowiska związanych z tym osadnictwem.
Podstawę rekonstrukcji stanowią wyniki badań paleobotanicznych oraz geomorfologicznogeochemicznych profili pochodzących z kilku zagłębień zlokalizowanych wokół stanowiska
archeologicznego, w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Wynikiem analizy
pyłkowej było odtworzenie przekształceń roślinności w otoczeniu kompleksu osadniczego
w Poganowie oraz form i natężenia powodującej je antropopresji. Przeprowadzone analizy
sedymentologiczne objęły określenie zawartości materii organicznej metodą strat po prażeniu,
zawartość węglanów metodą Scheiblera oraz ekstrakcję pierwiastków śladowych.
Badania zostały dofinansowane przez MNiSW (projekt badawczy nr NN 304 280 540) oraz NCN
(projekt badawczy nr DEC-2011/01/B/HS3/04167).
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MATY GLONOWE A FORMOWANIE ZESPOŁÓW SZCZĄTKÓW
KARPOLOGICZNYCH W PŁYTKICH ZBIORNIKACH WODNYCH
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Znajomość mechanizmów wpływających na rozmieszczenie i liczebność makroszczątków
w misie zbiornika oraz formowanie się tafocenoz niejednokrotnie może być kluczowa dla
prawidłowej interpretacji wyników analiz makroszczątkowych. O pierwotnym transporcie diaspor
do miejsca ich depozycji i później redepozycji decyduje jednak cały szereg czynników
i złożonych powiązań między nimi. Jednym z nich może być formowanie się w niektórych
zbiornikach mat glonowych. Dlatego celem pracy było sprawdzenie czy powstające
w zbiornikach pływające "tratwy" glonów mogą transportować diaspory i szczątki karpologiczne
roślin oraz znacząco wpływać na tworzenie się tafocenoz. Starano się także ocenić skalę
ewentualnego transportu i redepozycji diaspor w odniesieniu do poszczególnych gatunków i grup
ekologicznych roślin występujących w zbiorniku.
Badania przeprowadzono w niewielkim (0,45 ha) przepływowym zbiorniku utworzonym
w dawnym wyrobisku piasku. Istotną dla formowania się mat glonowych jego cechą była rzeźba
misy, w której blisko 40% powierzchni zajmują płycizny do 0,5 m głębokości. Przed
przystąpieniem do poboru prób przeprowadzono badania współczesnego składu gatunkowego,
liczebności gatunków i ich rozmieszczenia w misie zbiornika. Próby do analiz
makroszczątkowych pobierano z pływających na powierzchni mat glonowych za pomocą sita
o oczkach 0,2 mm. Ogółem pobrano 60 prób (po 30 dla mat tworzonych przez glony nitkowate
i okrzemki). W każdej próbie znajdował się fragment maty o powierzchni 400 cm2.
Podczas badań w zbiorniku stwierdzono powstawanie dwu typów mat glonowych:
budowanych głównie przez okrzemki i tworzonych przede wszystkim przez glony nitkowate.
Maty takie po wypłynięciu na powierzchnię dzięki uwięzionym pęcherzykom gazu unosiły się na
powierzchni wody. Różnice pomiędzy obu typami mat polegały na ich trwałości i zdolności do
wiązania i transportu stropowej warstewki osadów. Przeprowadzone badania wykazały, że maty
budowane głównie przez glony nitkowate uczestniczą przede wszystkim w pierwotnym
transporcie diaspor. Po wypłynięciu na powierzchnię długo przemieszczają się po tafli wody
i przechwytując głównie dryfujące diaspory mogą doprowadzać do ich koncentracji. Mogą
również przechwytywać i transportować na znaczne odległości szybko tonące nasiona i owoce,
które zwykle deponowane są w pobliżu roślin macierzystych. Z kolei dość nietrwałe i zwykle
krótko utrzymujące się na powierzchni maty budowane głównie przez okrzemki mając możliwość
wiązania cząstek osadu i nawet dużych szczątków karpologicznych stanowią ważny czynnik
powodujący ich redepozycję.
W przypadku obu typów mat glonowych okazało się, że skala stwierdzonego w badanym
zbiorniku transportu diaspor i redepozycji szczątków karpologicznych zachodzących przy ich
udziale jest znacząca. Świadczy o tym zarówno liczebność odnajdywanych szczątków roślin jak
i reprezentacja w zespołach makroszczątków gatunków występujących współcześnie w misie
zbiornika. Przykładowo w próbach mat budowanych przez glony nitkowate reprezentowanych
było 31,7% ogółu gatunków, natomiast w próbach mat budowanych głównie przez okrzemki
odsetek ten wynosił 51%. Wynik taki sugeruje, że możliwość pojawiania się mat glonowych
powinna być brana pod uwagę w interpretacji analiz makroszczątkowych.
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Bory Dolnośląskie są częścią makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej (Kondracki 1994)
i leżą w dorzeczach Nysy Łużyckiej oraz Bobru z Kwisą. Jest to jeden z największych
kompleksów leśnych w Polsce (ponad 151 tys. ha). Budowa geologiczna oraz rzeźba terenu
Borów jest wynikiem działań zlodowacenia środkowopolskiego. Charakterystyczną cechą
krajobrazu jest m.in. występowanie wydm śródlądowych i torfowisk. Inwentaryzacja torfowisk
prowadzona w Borach Dolnośląskich w latach 70. ubiegłego wieku nie rozpoznała wszystkich
terenów bagiennych. Dotychczas szerszego opracowania nie doczekały się dwa małe obiekty
leżące niedaleko Ławszowej (nad Kwisą), określane przez Berdowskiego i in. (2003) jako
Uroczysko Mokradła. Oba torfowiska zasilane są wodami opadowymi i gruntowymi, co
powoduje duże wahania poziomu wody w złożach torfowych. Cechą ciekawą jest pojawianie się
co jakiś czas zalewów powierzchni warstwą wody dochodzącą nawet do 1 metra.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie historii rozwoju mniejszego z dwóch
torfowisk.
Urozmaiconą mozaikę gatunków wodno-błotnych odpowiedzialnych za rozpoczęcie
procesu torfotwórczego zapewniło silne uwilgotnienia dna obniżenia śródwydmowego, w którym
poziom wody wahał się od zaledwie silnego uwilgotnienia do maksymalnie 0,30 m. Po
ustabilizowaniu się warunków hydrologicznych dalszy rozwój torfowiska prowadziły fitocenozy
charakterystyczne dla torfowisk przejściowych. Odłożyło się 0,70 m torfu torfowcowobagnicowego Sphagno-Scheuzerieti, a w poziome 0,95–1 m torf Scheuchzerieti. W trakcie
rozwoju miały miejsce krótkotrwałe zmiany: w poziomie 0,85–0,90 m zaznaczył się epizod torfu
drzewnego, co świadczyło o lekkim obniżeniu się poziomu wody. Stropowe 0,25 m złoża jest
bardzo podobne do warstw niższych, ale zamiast Scheuchzeria palustris dominuje Rhunchospora
alba. Następstwo układu gatunków torfotwórczych odpowiedzialnych za rozwój torfowiska
wydaje się prawidłowe. Jednak wątpliwości budzi trudne do zwiększenie uwilgotnienia
torfowiska od poziomu 0,20–0,25 m oraz gwałtowny wzrost zawartości popiołu (aż do 19,3%)
w poziomie 0,20–0,25 m.
W uzyskanym diagramie pyłkowym wyróżniono 4 lokalne poziomy zespołów pyłkowych.
Sedentacja torfu na badanym torfowisku rozpoczęła się w okresie optimum klimatycznego
holocenu – poziom UM1 Corylus-Alnus-Quercus (głębokość 1,25–0,70 m). W tym czasie
w najbliższej okolicy rozwinęły się mezofilne, wielogatunkowe lasy liściaste.
Spektra pyłkowe z głębokości 0,65–0,25 m (poziomy pyłkowe UM2 Corylus-QuercusPicea – UM3 Fagus-Carpinus-Alnus) charakteryzują się spadkiem udziału wiązu, lipy i jesionu
i odpowiadają okresowi subborealnemu. W tym czasie na omawianym terenie zmianom podlegały
zarówno mezofilne lasy mieszane jak i zbiorowiska borowe.
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Spektra pyłkowe z głębokości 0,20–0,04 m (poziom pyłkowy UM4 Pinus-NAP)
odpowiadają okresowi subatlantyckiemu. W tym czasie doszło do zmian w zbiorowiskach
leśnych, które były głównie wynikiem rosnącej presji antropogenicznej. Sąsiedztwo badanego
stanowiska porastały przede wszystkim bory sosnowe i mieszane.
W zapisie pyłkowym bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ człowieka na pobliskie
środowisko przyrodnicze, w tym na rozwój badanego torfowiska. Szczególnie interesujące są
spektra pyłkowe stropowego poziomu, które raczej należałoby korelować z najmłodszym
odcinkiem okresu subatlantyckiego i prawdopodobnie przedstawiają obraz roślinności ostatnich
ok. 500 lat. Wydaje się, że na granicy wydzielonych poziomów UM3 i UM4 (głęb. 0,20 i 0,25 m)
istnieje luka sedymentacyjna. Na podstawie przebiegu krzywych drzew i krzewów można
stwierdzić, że ubytek masy torfowej obejmuje prawdopodobnie najmłodszą część okresu
subborealnego i znaczną część okresu subbatlantyckiego. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić
jaka jest przyczyna braku części osadów torfowych. Brak w zapisie pyłkowym indykatorów
pożarowych śródleśnych wyklucza pożar na torfowisku i w jego najbliższym otoczeniu. Bardziej
prawdopodobnym wydaje się, że ubytek masy torfowej nastąpił poprzez działania ówczesnego
człowieka.
Wyjaśnienie mogą przynieść dane historyczne. Boryna (2013) przypomina, że Bory
zawsze dawały mieszkańcom m. in. drewno na opał i do budowy, węgiel drzewny, smołę, rudę
darniową i torf. Torf był wydobywany powszechnie, a po I wojnie światowe wywożono go poza
obręb Borów. Wspomniane wydobycie torfu mogło by tłumaczyć zaburzenia w rozwoju
torfowiska. Niestety nie można określić jakiej miąższości warstwę wybrano. Jednak jeżeli
przyjmiemy, że wydobycie przerwano gdy na powierzchni torfowiska ustaliła się warstwa wody,
to w takiej sytuacji mógł ponownie rozpocząć się proces torfotwórczy. Warunki siedliskowe
sprzyjały rozwojowi fitocenoz charakterystycznych dla torfowisk przejściowych. Przyjmując za
Żurkiem (1986), że średni przyrost torfu w polskich torfowiskach wynosi 0,56 mm/rok, okazałoby
się, iż moment wystąpienia zaburzeń w omawianym profilu torfowym przypadałby
najprawdopodobniej na średniowiecze – czyli na okres rozkwitu przemysłu w okolicach
Ławszowej.
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ZAPIS ZMIAN ŚRODOWISKA W CIĄGU OSTATNICH 150 LAT
W ŚWIETLE ANALIZ OSADÓW JEZIORA JACZNO
(POJEZIERZE SUWALSKIE)
Dawid Weisbrodt1, Wojciech Tylmann1, Dirk Enters2, Anna Poraj-Górska1, Antje Ahrens2,
Maurycy Żarczyński1
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Laminowane osady jeziorne należą do najdoskonalszych archiwów zmian środowiska. Ze
względu na specyficzne warunki kształtowania się rocznej laminacji ten typ sedymentacji należy
do rzadko spotykanych. W toku realizacji projektu „Badania osadów laminowanych jezior
północnej Polski (NORPOLAR)” udało się zlokalizować 24 stanowiska zawierające osady
laminowane. Wśród nich znalazło się jezioro Jaczno, które cechuje się rzadko występującym
typem laminacji organiczno-klastycznej.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki multidyscyplinarnych analiz stropowego
odcinka osadów obejmującego ok. 150 lat. W celu oceny zmian szaty roślinnej wykonano analizę
pyłkową uzupełnioną o analizę mikrofosyliów pozapyłkowych oraz analizę mikrowęgli.
Oznaczenie składu geochemicznego osadów oparto na skanowaniu XRF oraz analizie CNS.
Podstawą wyznaczenia wieku osadów była warwochronologia, uzupełniona o datowanie osadów
przy użyciu izotopów cezu i ołowiu.
Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na wydzielenie trzech wyraźnych okresów
różniących się charakterem użytkowania zlewni, które w zasadniczy sposób wpłynęły na warunki
sedymentacji. W pierwszym okresie obejmującym odcinek ok. 90 lat dominuje w osadach
laminacja klastyczno-organiczna. Obserwujemy wysoki udział pierwiastków litofilnych oraz
znaczny udział palinologicznych wskaźników antropogenicznych. Wśród drzew zaznacza się
wysoki udział gatunków światłożądnych: sosny i jałowca. Intensywną denudację mechaniczną
zlewni dokumentują liczne zarodniki grzybów (m.in. Glomus, Chaetomium, Sporormiella,
Cercophor, Gelasinosporaa) oraz mikrowęgle. Kolejny poziom wyznacza spadek udziału sosny
oraz wzrost udziału pyłku olszy oraz wierzby. Jednocześnie utrzymuje się wysoki udziale pyłku
zbóż i innych roślin zielnych. Zasadniczą zmianę zarówno w spektrach pyłkowych, jak
i w litologii osadów obserwujemy wraz z końcem lat 60. XX w. Laminacja klastyczno-organiczna
ustępuje na rzecz laminacji biogenicznej. Wyraźnie spada udział pierwiastków litofilnych oraz
palinologicznych wskaźników erozji. Wyraźnie spada udział pyłku roślin zielnych
(w szczególności pyłku zbóż), wzrasta udział pyłku brzozy oraz olszy. W tym samym czasie
w ekosystemie jeziora zaznacza się wyraźny wzrost trofii (wzrasta udział węgla organicznego,
krzemionki biogenicznej, liczniej pojawiają się szczątki makrofitów).
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OSADÓW DENNYCH (NIECKA NIDZIAŃSKA)
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Zlokalizowana w pasie Wyżyn Polskich Niecka Nidziańska cechuje się dość
powszechnym występowaniem zjawisk krasowych. W związku ze specyficzną budową
geologiczną omawianego terenu, w niektórych miejscach utworzył się szereg lejów krasowych
i bezodpływowych niecek. W części z tych form funkcjonują niewielkie jeziora, oczka wodne lub
torfowiska. Dosyć znaczne nagromadzenie takich obiektów znajduje się w rejonie Staszowa.
W jednym z krasowych jezior zwanym Donicą (ze względu na kształt misy jeziornej i jej
najbliższego otoczenia), sondą Więckowskiego pobrano osady denne. Badania i analizy wyników
dały podstawę opracowania modelu ewolucji tego obiektu. Rezultaty prac badawczych wskazują,
że lej krasowy, który obecnie zajmuje jezioro Donica ma złożoną genezę i miał kilka etapów
przeobrażania się, które jednocześnie cechowały się różnoraką dynamiką.
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POJEZIERZE EEMSKIE NA RÓWNINIE RADOMSKIEJ
Marcin Żarski, Magdalena Kucharska, Hanna Winter
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Na Równinie Radomskiej podczas prac wykonywanych przy kartowaniu Szczegółowych
map geologicznych Polski w skali 1:50 000 w końcu XX w. i na początku XXI w.
udokumentowano badaniami geologicznymi i palinologicznymi 9 nowych stanowisk interglacjału
eemskiego (MIS 5e) (Żarski i in. 2010; Żarski 2014) (rys. 1). Ponadto w 5 innych stanowiskach
stwierdzono występowanie osadów biogenicznych, które można korelować z interglacjałem
eemskim (rys. 1). Stanowiskiem archiwalnym z zapisem sekwencji eemskiej na tym terenie jest
Sławno k. Radomia (Tołpa 1961; Rühle 1961). Powierzchnia omawianego terenu w większości
pokryta jest glinami zwałowymi, miejscami piaskami wodnolodowcowymi zlodowacenia Odry
(MIS 6) (Lindner, Marks 2012), które jako ostatnie objęło badany teren (Żarski 2014). Znaczne
obszary terenu pokryte są piaskami eolicznym zlodowacenia Wisły. Doliny rzek wypełnione są
holoceńskimi i vistuliańskimi piaskami, mułkami i torfami. Największe udokumentowane
skupienie stanowisk interglacjału eemskiego znajduje się w okolicach Zwolenia (Żarski 2014),
a także w okolicach Pionek (Kucharska 2009). Badania palinologiczne na potrzeby SMGP ark.
Zwoleń (709) i Pionki (708) wykonał Krupiński (2009a,b), a dla arkusza Ciepielów (745)
wykonała Winter (1990).

Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk z biogenicznymi osadami interglacjału eemskiego na Równinie
Radomskiej
1 – stanowiska wysoczyznowe osadów interglacjału eemskiego udokumentowane
paleobotanicznie, 2 – stanowiska dolinne osadów interglacjału eemskiego udokumentowane
paleobotanicznie, 3 – stanowiska z prawdopodobnymi osadami interglacjału eemskiego
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Stanowiska
interglacjału eemskiego znajdują
się
w dwóch pozycjach
geomorfologicznych: wysoczyznowym – w zagłębieniach bezodpływowych oraz dolinnym.
Zagłębienia bezodpływowe powstały po wytopieniu się brył martwego lodu lądolodu
zlodowacenia Odry. U schyłku zlodowacenia Odry i w interglacjale eemskim, a także
w początkach zlodowacenia Wisły funkcjonowały tam zbiorniki wodne. Doliny były drogami
odpływu wód wodnolodowcowych zanikającego lądolodu zlodowacenia Odry. Po okresie
intensywnej erozji, na przełomie zlodowacenia i interglacjału eemskiego nastąpił zanik przepływu
i w rozszerzeniach dolin utworzyły się zbiorniki wodne, w których akumulowane były osady
biogeniczne.
Stanowiska wysoczyznowe to Łuczynów, Florianów i Nowy Zamość. Seria biogeniczna
w Łuczynowie (rys. 1) osiąga miąższość 5,20 m, we Florianowie – 3,90 m, w Nowym Zamościu –
4,15 m. Serie zaczynają się zwykle mułkami, które przechodzą w torfy i ponownie w mułki.
Poniżej osadów zbiornikowych znajdują się gliny zwałowe zlodowacenia Odry. Strop osadów
biogenicznych nawiercany był na głębokościach nie przekraczających 2 m. W Łuczynowie
Krupiński (2009) na podstawie analizy pyłku w osadach stwierdził występowanie eemskiej
sukcesji pyłkowej, w której wyróżnił 8 lokalnych poziomów pyłkowych reprezentujących stadium
prokratyczne, mezokratyczne i telokratyczne interglacjału. Najmłodszy poziom został zaliczony
do zlodowacenia Wisły. We Florianowie badaniami palinologicznymi udokumentowane zostało
optimum interglacjału eemskiego (Krupiński 2007; Żarski 2014). W Nowym Zamościu,
Krupiński (2009a) wyróżnił 11 lokalnych zespołów pyłkowych, które charakteryzują okres
późnego glacjału, interglacjał emski oraz początek zlodowacenia Wisły.
Stanowiska z osadami biogenicznymi (torfami, pytiami i mułkami) usytuowane
w dolinach to Mirków, Babin, Policzna, Ponikwa, Maków, Czarna Rola i Adolfin, a także Sławno
(rys. 1). Osady biogeniczne występujące w obniżeniach dolinnych reprezentujące
prawdopodobnie interglacjał eemski stwierdzono wierceniami w Kijankach, Okrężnicy
(Złonkiewicz 2001), w Łączanach (Barcicki 1987, 1990), w Rożkach (Karaszewski 1975) i we
Franciszkowie (Jaśkowski i in. 2014) (rys. 1). Miąższość serii biogenicznej w Mirkowie wynosi
10,8 m, Babinie – 11,5 m, Policznej – 8 m, Ponikwie – 13 m, Adolfinie – 0,5 m, Czarnej Roli
i Makowie – 2 m, Sławnie – 17 m. Serie biogeniczne w Kijankach i Okrężnicy mają miąższości
około 4 m, w Łączanach – 5 m, w Rożkach – 8 m, we Franciszkowie – 16 m. Poniżej osadów
zbiornikowych w tych stanowiskach występują zwykle gliny zwałowe zlodowacenia Odry,
a powyżej mułki i piaski vistuliańskie oraz często torfy holoceńskie.
W Mirkowie Krupiński (2009) wyróżnił 15 lokalnych poziomów pyłkowych. Pierwsze
8 charakteryzują cały interglacjał eemski (stadium prokratyczne, mezokratyczne i teokratyczne),
a następne 5 – ochłodzenie zlodowacenia Wisły, w tym interstadialne ocieplenie (brörup–
amersfoort).
Sekwencja pyłkowa z Babina zawiera zapis sukcesji pyłkowej reprezentującej późny
glacjał, interglacjał i wczesne zlodowacenie Wisły. Dla sekwencji charakterystyczne są wysokie
wartości pyłku Tilia przekraczające 30% i Abies do 30% oraz znaczące spadki wartości Quercus
i Carpinus w poziomach z maksymalnym udziałem tych taksonów.
W Policznej wyróżniono 4 poziomy pyłkowe (Krupiński 2009a). Dwa z nich reprezentują
początek interglacjału, a kolejne dwa optimum klimatyczne. W Ponikwie na podstawie
ekspertyzowego badania udokumentowano pooptymalny okres interglacjału eemskiego.
W Makowie i Czarnej Roli sukcesja pyłkowa wykazała eemski wiek osadów, a w najwyżej
leżącej próbce w Czarnej Roli eemski lub wczesnovistuliański. W Adolfinie nawiercone sondą
ręczną torfy, występujące pod przykryciem zaledwie 1 metrowej miąższości osadów
holoceńskich, należy wiązać z młodszym odcinkiem stadium mezokratycznego interglacjału
eemskiego lub starszym odcinkiem fazy grabowej tego interglacjału (Krupiński 2009b).
W Sławnie torfy, gytie i łupki torfowe osiągają 17 m miąższości (Tołpa 1961; Rühle
1961). Na podstawie badań paleobotanicznych udokumentowano w tych osadach optimum
interglacjału eemskiego, jego schyłek i wczesny glacjał zlodowacenia Wisły.
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Analiza sytuacji geologicznej wsparta wynikami badań palinologicznych dowiodła, że na
obszarze Równiny Radomskiej w interglacjale eemskim znajdowało się pojezierze, które
powstało po zaniku lądolodu zlodowacenia Odry (MIS 6).
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STANOWISKO PRZYBRANÓWEK
ZAPIS NEOLITYCZNEJ ANTROPOPRESJI W ŚWIETLE ANALIZ
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Stanowisko Przybranówek jest położone w północno-zachodniej części mezoregionu
fizycznogeograficznego Równina Inowrocławska (315.55), wchodzącego w skład makroregionu
Pojezierze Wielkopolskie (315.5). Omawiane stanowisko znajduje się w środkowym odcinku
dorzecza niewielkiej rzeki Tążyny, stanowiącej lewy dopływ Wisły i uchodzącej do niej
w pobliżu Ciechocinka (rys. 1). W okolicach wsi Wilkostowo i Przybranówek wspomniana
Tążyna przyjmuje dwa dopływy – lewy (zachodni), którym jest struga Kanału Parchańskiego oraz
prawy (wschodni), którym jest mały bezimienny ciek odwadniający szeroką, równoleżnikową
dolinę wód roztopowych. Północno-zachodnia część Równiny Inowrocławskiej jest obecnie
prawie zupełnie bezjeziorna.

Rys. 1. Położenie stanowiska Przybranówek na tle sieci rzecznej Równiny Inowrocławskiej
i obszarów sąsiednich; szarym prostokątem oznaczono teren badań, gwiazdka oznacza lokalizację
bagna „Katarzyna”
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Najważniejsze rysy rzeźby terenu okolic Przybranówka zostały ukształtowane podczas
fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia (datowanej na ok. 18,8 ka BP) oraz w subfazie
chodzieskiej (datowanej na 17,7–17,5 ka BP). Wprawdzie Równina Inowrocławska należy od
obszaru młodoglacjalnego, lecz rzeźba w środkowym odcinku dorzecza Tążyny jest daleko mniej
żywa i wyrazista niż rzeźba pasa pomorskiego. Dominują tu płaskie i faliste wysoczyzny
morenowe, natomiast równin wodnolodowcowych jest względnie mało. Wymienione formy są
rozcięte stosunkowo płytkimi, ale dobrze wykształconymi dolinami rzecznymi oraz dawnymi
dolinami wód roztopowych, które zostały włączone we współczesną sieć rzeczną. Deniwelacje
poszczególnych form rzeźby osiągają kilkanaście metrów, występują stosunkowo długie
i generalnie dość połogie stoki. Niewielkie i płytkie doliny rzeczne północno-zachodniej części
Równiny Inowrocławskiej są sterasowane, najistotniejszy w tych dolinach jest poziom
wodnolodowcowy (sandrowy). Formami lokalnie urozmaicającymi rzeźbę terenu są wydmy
śródlądowe, rozwinięte głównie na poziomach sandrowych, włożonych w doliny wód
roztopowych. Wydmy występują także w przydolinnych partiach wysoczyzn.
Formami rzeźby które były najintensywniej wykorzystywane przez społeczności
środkowego neolitu były doliny wód roztopowych. Związanych z nimi było około 31% stanowisk
archeologicznych z w/w okresu. Szerokie dna tych form oraz występujące w nich terasy są
zbudowane przeważnie z piasków wodnolodowcowych z domieszkami zarówno żwirów jak
i drobniejszych frakcji mulastych. Oprócz koryt rzecznych w dolinach tych występowały jeszcze
w eo- i mezoholocenie zbiorniki wodne pod postacią małych jeziorek. Z wcześniej prowadzonych
badań geomorfologicznych wynika, że tworzenie się niewielkich jezior w dolinach wód
roztopowych można powiązać ze zjawiskami nalodzi, polegającymi na lokalnej akumulacji lodu,
który niejednokrotnie ulegał pogrzebaniu w aluwiach. Po wytopieniu się lodu wodnego
i gruntowego powstały niewielkie, zamknięte, zazwyczaj dość płytkie formy wklęsłe, z czasem
przekształcające się w misy jeziorne. W mezo- i neoholocenie zbiorniki te podlegały
stopniowemu wypłycaniu i do chwili obecnej prawie zupełnie zlądowiały. Z jednego z takich
paleojezior, znajdującego się w dolinie wód roztopowych w Przybranówku, znanego
współcześnie jako bagno „Katarzyna”, pobrano do badan palinologicznych rdzeń osadów
biogenicznych o długości około 5,5 m.
Osady ze stanowiska Przybranówek zawierają zapis sukcesji roślinnej w okresie
późnoglacjalnym oraz w holocenie (rys. 2). Warstwa spągowa była akumulowana w okresie
allerødu (PR-1). Roślinność stanowiła mozaikę terenów otwartych, porastanych głównie przez
trawy z luźnymi laskami sosnowymi. Wraz z ochłodzeniem i osuszeniem klimatu w młodszym
dryasie (PR-2) dominująca rolę w krajobrazie zaczęły odgrywać otwarte zbiorowiska roślinności
światłożądnej m.in. z bylicą (Artemisia), komosowatymi (Chenopodiaceae), posłonkiem
(Helianthemum), czy szczawiami (Rumex), którym towarzyszyły skupiska krzewów jałowca
(Juniperus). W zbiorniku rozwijały się populacje zielenic. Wraz z poprawą warunków
klimatycznych na początku holocenu, w okresie preborealnym (PR-3, PR-4) zbiorowiska
roślinności zielnej zaczęły ustępować lasom brzozowym, a następnie z dominacją leszczyny
(Corylus) w okresie borealnym (PR-5). W tym czasie rozpoczęła się migracja kolejnych
gatunków drzew liściastych (wiązu, dębu, olszy) aż do wykształcenia się mieszanych lasów
liściastych w okresie optimum klimatycznego (okres atlantycki).W zbiorniku wodnym na
początku holocenu zaczęły rozwijać się zbiorowiska hydrofitów (grzybieni oraz rdestnic),
towarzyszyły im rośliny szuwarowe z udziałem kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) oraz pałki,
w wodzie występowały liczne kolonie zielenic. Świadczy to o rozległej strefie litoralnej płytkiego
zbiornika. Pod koniec okresu borealnego jeziorko zaczęło intensywnie zarastać, liczebność
glonów gwałtownie spadła. Na przełomie okresu borealnego i atlantyckiego, najprawdopodobniej
już bardzo płytki zbiornik, zarośnięty był roślinnością szuwarową, bagnisty, otoczony
turzycowiskiem z udziałem roślin z rodziny paprotkowych. Fragment rdzenia identyfikowany
z okresem atlantyckim wskazuje na małą miąższość warstwy osadów akumulowanych w tym
czasie. Świadczy to o bardzo niskim tempie sedymentacji i możliwości występowania przerw
w akumulacji. Najprawdopodobniej było to powodem nie zachowania się w osadach pyłku
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Rys. 2. Diagram palinologiczny rdzenia z bagna „Katarzyna” na stanowisku Przybranówek
roślinnych wskaźników antropopresji (zwłaszcza roślin uprawnych), kojarzonych z grupami
osadniczymi, o których obecności świadczą stanowiska archeologiczne. W osadach stwierdzono
jedynie niezbyt liczną obecność pyłu węglowego i niewielkie ilości zarodników orlicy pospolitej
(Pteridium aquilinum), pojedyncze ziarno pyłku pokrzywy (Urtica) oraz niską zawartość pyłku
roślin zaliczanych do grupy ruderalnych. Od głębokości 175 cm, w osadach (pochodzących
najprawdopodobniej już z przełomu okresu atlantyckiego i subborealnego), wzrósł udział NAP,
pyłku sosny i pojawiła się ciągła krzywa orlicy. W okresie tym zwiększyła się powierzchnia
zbiorowisk otwartych, co sprzyjało lepszemu rozprzestrzenianiu się pyłku sosny. Wyraźnie
zmniejszył się udział leszczyny w warstwie podszytu. W stropowych 95 cm osadów rdzenia
Przybranówek dominuje pyłek sosny. W składzie lasów liściastych obecny był grab. Licznie
występuje pyłek roślinnych wskaźników antropogenicznych, takich jak szczawie czy babka
lancetowata oraz zbóż, a także chwastu związanego z ich uprawą (Centaurea cyanus). Wskazuje
to na pochodzenie osadów z okresu subatlantyckiego.
Dla pełnej oceny omawianego w tym tekście profilu palinologicznego konieczne jest –
choćby skrótowe – naszkicowanie zmian dynamiki pradziejowego1 zasiedlenia bezpośredniego
otoczenia jeziora „Katarzyna”. Podstawowego zasobu danych dostarczają w tym przypadku dane
archeologiczne – będące efektem prospekcji powierzchniowej (badania AZP oraz realizowany
obecnie grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa) oraz badań wykopaliskowych. Ukazują one
dużą zmienność intensywności oraz form osadnictwa w interesującej nas strefie (rys. 3).
Przede wszystkim podkreślić trzeba, że najstarsi osadnicy KCWR wkraczali (ok. 5450
BC) w strefie środkowej Tążyny w środowisko dziewiczych lasów klimaksowych – brak dotąd
poważniejszych śladów obecności ludności mezolitycznej. Zainteresowanie grup
wczesnorolniczych budziły przede wszystkim środowiska gleb o wysokich walorach rolnych –
W pracy zastosowano następujące skróty: INB – interstadiał epok neolitu i brązu; KAK – kultura amfor
kulistych; KB-K – kultura brzesko-kujawska; KCSZ – kultura ceramiki sznurowej; KCWR – kultura ceramiki
wstęgowej rytej; KŁ – kultura łużycka; KN – kultura niemeńska; KP – kultura przeworska; KPL – kultura
pucharów lejkowatych; KT – kultura trzciniecka.
1

77

jedynie z rzadka penetrowali oni strefę piasków dna doliny Tążyny (Rzepecki 2013).
Wzmiankowany model preferencji środowiskowych dobrze opisuje również młodsze społeczności
pochodzenia „naddunajskiego” (ok. 4900-3650 BC).
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Rys. 3. Ilość stanowisk archeologicznych w funkcji czasu w środkowym odcinku
dorzecza Tążyny
Wynalazek rolnictwa gleb bielicoziemnych, jaki przypadł w udziale społecznościom
reprezentującym KPL (ok. 4400-2900 BC), całkowicie zrestrukturyzował sytuację w dolinie
Tążyny. Stała się ona wówczas osią jednej z koncentracji osad ludności KPL. Ich struktura jest
znana m.in. z osad z Wilkostowie 23/24, Przybranówku 43 czy Poczałkowie 36. Co ciekawe, na
bezpośrednim zapleczu „Katarzyny” zlokalizowana jest osada w Przybranówku. Jej badania
pozwoliły na odkrycie pięciu chat ludności KPL – rozmieszczonych pierwotnie na planie
okolnicy. Tysiące fragmentów odkrytych naczyń oraz struktura licznych narzędzi wykonanych
z kamienia i krzemienia jednoznacznie wskazują, że podstawą egzystencji jej mieszkańców było
rolnictwo zbożowe i hodowla. Odkrycia w pobliskim Wilkostowie pozwalają szczególnie
waloryzować znaczenie upraw pszenic oraz hodowli bydła.
Niemalże cała strefa położona na wschód od omawianego tu zbiornika była (w okresie ok.
4200-2900 BC) intensywnie wykorzystywana rolniczo. Dodajmy, że dla ówczesnego modelu
gospodarki charakterystyczne było wykorzystanie ognia dla uwalniania dla rolnictwa obszarów
puszcz – musiało to powodować znaczne zmiany w ekosystemie.
Częściowo równolegle ze społecznościami KPL rozwijały się także grupy KAK (ok.
4000/3700-2000 BC) i KN (ok. 3700-1800 BC). Posiadane dane sugerują, że początek obecności
grup „amforowych” w strefie dna doliny Tążyny nie wyprzedzała zapewne ok. 3600 BC. Zwrócić
tu trzeba uwagę, że ludność KAK reprezentowała społeczności półwędrownych hodowców
i rolników. Co istotne, ich szczególne zainteresowanie budziły obszary już wcześniej poddane
antropopresji ze strony ludności KPL. Biorąc pod uwagę fakt, że KN znana jest jedynie
z pojedynczych znalezisk oraz to, iż realizowała ona zasadniczo postmezolityczny „styl życia”,
pozwala wykluczyć jej udział w aktywnym oddziaływaniu na środowisko.
Zwiększenie znaczenia hodowli wśród społeczności KAK zapowiada zasadnicze zmiany,
jakie ze szczególnie dużą intensywnością miały miejsce na przełomie neolitu i wczesnej epoki
brązu. Szczególną cezurą było w tym przypadku pojawienie się grup hodowców wiązanych
z KCSZ (2900-2000 BC). Podobnie jak społeczności KAK, zainteresowane one były głównie
wykorzystaniem obszarów już wcześniej zasiedlonych, a właściwie – odlesionych, przez
społeczności KPL.
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Kolejne stulecia przyniosły postępujące rozrzedzenie sieci osadniczej. Dotyczy to
zarówno reliktów datowanych ogólnie na INB, jak i związanych z KT. Dodajmy, że ta ostatnio
datowana jest na Kujawach na okres ok. 1900-1250 BC. Dopiero społeczności KŁ (ok. 1550-800
BC) doprowadziły do restauracji, porównywalnej z KPL, aglomeracji osadnictwa na dnie doliny
Tążyny. Mamy wówczas do czynienia z ponownym rozkwitem działalności rolnej w omawianej
strefie. Z kolei przemiany osadnicze związane z KP przyniosły najpewniej redukcję sieci
osadniczej do rozległych wsi.
Analizy kartograficzne i badania terenowe przeprowadzone w środkowej części dorzecza
Tążyny wykazały szereg preferencji osadniczych społeczności kultury pucharów lejkowatych.
Osiedlano się i zagospodarowywano przede wszystkim formy dolinne, szczególnie te w których
występował poziom sandrowy i gdzie był on dobrze wykształcony. Wyraźnie preferowano
podłoże piaszczyste, w związku z czym działalność człowieka skupiała się głównie w dolinach
wód roztopowych, na dolinnym poziomie sandrowym, w mniejszym stopniu na stokach
i obszarach eolicznych. Pod uprawę wybierano gleby rozwinięte z lekkich utworów piaszczystych
– przeważnie zagospodarowywano gleby z rzędu gleb bielicoziemnych (bielice, gleby bielicowe,
bielicowane i gleby rdzawe). Z glebami bielicoziemnymi można powiązać aż 70% stanowisk KPL
na badanym terenie. Dla gospodarczej i osadniczej działalności ludności KPL w środkowej części
dorzecza Tążyny nieinteresujące były obszary zbudowane z utworów o ciężkim składzie
ziarnowym (gliny zwałowe), pokryte glebami o ciężkiej strukturze, np. glebami z działu gleb
hydrogenicznych i semihydrogenicznych oraz glebami z rzędu gleb brunatnoziemnych.
W odróżnieniu od gleb bielicoziemnych, udziały procentowe stanowisk KPL na glebach trzech
wyżej wymienionych działów/rzędów oscylują na poziomie jedynie około 10%. Stroniono także
od zasiedlania i eksploatacji środowisk o wyjątkowo wysokim uwilgotnieniu. Najwięcej
stanowisk KPL (około 34%) mieściło się w odległości 101-200 m od sieci hydrograficznej,
następnie procentowy udział stanowisk spadał wraz z rosnącą odległością od rzek i jezior (np.
22% stanowisk w odległości 201-300 m, 12,5% stanowisk w odległości 301-400 m, itd.). Klasa
najmniejszych odległości od sieci hydrograficznej (0-100 m) należała do słabiej obsadzonych –
znajdowało się tu jedynie około 12% ogółu stanowisk KPL. Wskazuje to, że zbyt bliskie
sąsiedztwo silnie wilgotnych den dolin z aktywnymi korytami rzecznymi i najbliższe otoczenie
zbiorników wodnych nie były preferowane. Być może omawiane powyżej prawidłowości
tłumaczą rozbieżności pomiędzy wynikającym z materiałów archeologicznych obrazem
intensywnego osadnictwa KPL a nikłym jego zapisem w rdzeniu osadów biogenicznych z bagna
„Katarzyna”. Najprawdopodobniej podczas środkowego neolitu generalny obraz tego zbiornika
mógł w znacznym stopniu przypominać sytuację współczesną. Znacznie już wypłycone, bardzo
silnie zarośnięte, niewielkie jeziorko z lustrem wody odizolowanym od lądu szerokim pasem
szuwaru i turzycowisk, nie było atrakcyjne dla społeczności KPL.

79

STANOWISKO SMÓLSK
BADANIA PALEOEKOLOGICZNE W SMÓLSKU NA KUJAWACH
OBEJMUJĄCE OKRES OD STARSZEGO NEOLITU
Piotr Kittel1, Błażej Muzolf2, Witold P. Alexandrowicz3, Dorota Nalepka4, Daniel Okupny5,
Renata Stachowicz-Rybka4
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki;
pkittel@wp.pl
1

2Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; blazejmuzolf@wp.pl
Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie; wpalex@geol.agh.edu.pl
3

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków; d.nalepka@botany.pl,
r.stachowicz@botany.pl
4

Instytut Geografii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie; danek_1985@o2.pl
5

Stanowisko Smólsk w gm. Włocławek zostało objęte ratowniczymi badaniami
archeologicznymi w związku z realizacją inwestycji – autostrady A-1. Zlokalizowane jest na
wschód od zabudowań wsi Smólsk i na południowy zachód od dzielnicy Włocławka Michelin
(rys. 1).
Pod względem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego (2002) obszar badań znajduje
się we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego na granicy z Kotliną Płocką. Mezoregiony te,
wchodzące odpowiednio w skład makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i Pradolina ToruńskoEberswaldzka, należą do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego i prowincji Niżu
Środkowoeuropejskiego.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań
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Na przebadanym archeologicznie obszarze odsłonięto szereg obiektów archeologicznych
w postaci: glinianek, jam zasobowych i odpadkowych, dołów posłupowych, pochówków ludzkich
w gliniankach, grobów szkieletowych jak i ciałopalnych, rowów, pojedynczych palenisk oraz
skupisk ceramiki. Cały ten obszar tworzy wspólny kompleks osadniczy o powierzchni rzędu
kilkunastu hektarów, gdzie mamy do czynienia z niesłychanym nagromadzeniem osadnictwa
zwłaszcza neolitycznego i to z najstarszych poziomów chronologicznych. Materiały ze
stanowiska 2/10 w Smólsku są zatem ważnym uzupełnieniem monumentalnej pracy Grygiela
(2004, 2008) dotyczącej neolitu rejonu Brześcia Kujawskiego i Osłonek, wprowadzając szereg
nowych ustaleń i uściśleń.
Należy uznać, że stanowisko 2/10 w Smólsku należy do wyjątkowych pod każdym
względem, o bardzo dużym znaczeniu naukowym, zwłaszcza w odniesieniu do starszego neolitu.
Jego znaczenie niewątpliwie wykracza poza ramy regionu kujawskiego i urasta do rangi jednego
z największych, najstarszych i najszerzej rozpoznanych stanowisk neolitycznych Polski.
Wielokulturowe osadnictwo w Smólsku 2/10 zajmuje powierzchnię wysoczyzny
morenowej płaskiej, jednak jego najbliższe otoczenie było bardzo urozmaicone pod względem
ukształtowania terenu, powierzchniowej budowy geologicznej, pokrywy roślinnej jak i zapewne
glebowej. Mieszkańcy osad z poszczególnych okresów chronologicznych mieli łatwy dostęp do
takich stref krajobrazowych, jak: gliniasta powierzchnia morenowej wysoczyzna polodowcowa,
piaszczysta powierzchnia rozległej terasy rzecznej, równina torfowiskowa, zbiornik jeziorny
w dnie rynny subglacjalnej, niewielkie zagłębienia bezodpływowe na powierzchni wysoczyzny
morenowej, ilasto-mułkowa równina terasy pradolinnej erozyjnej oraz dno doliny niewielkiego
cieku Lubienki. Wszystkie wymienione strefy znajdują się w odległości mniejszej niż 2 km od
centrów osad pradziejowych.
Równolegle z badaniami archeologicznymi podjęto szeroko zakrojone badania z zakresu
archeologii środowiskowej. Specyfiką badanego stanowiska było występowanie rozległych
naturalnych obniżeń terenowych, zapełnionych czarnymi utworami glebowymi (kopalnymi
czarnymi ziemiami). Ich powierzchnie sięgały od kilku do kilkunastu arów i głębokości do stu
kilkudziesięciu centymetrów (180 cm). Z ich nawarstwień, zwłaszcza spągowych, pozyskiwano
liczne materiały KCWR. Znaleziska te wskazywały, że pierwotne ukształtowanie powierzchni
terenu było znacznie bardziej urozmaicone niż to obserwujemy obecnie. Odkrywane obiekty
pradziejowe prawie zawsze trzymały się „wałów” i partii wyższych okalających owe zagłębienia.
Ponadto na południowo-wschodnim skraju badanego stanowiska istnieje obniżenie wytopiskowe
włączone w obręb niewielkiej doliny, którą płynie obecnie (często okresowo) niewielki częściowo
sztucznie uregulowany ciek wodny. Podjęte wiercenia świdrem geologicznym ujawniły obecność
w tym miejscu miąższych osadów jeziornych. Profil badawczy uzyskany w wyniku tych wierceń
sięga blisko 10 metrów i jest podstawą do przeprowadzenia analizy paleoekologicznych.
Uzupełnieniem tychże wierceń było wykonanie trzech wykopów geologicznych na obszarze
kopalnego zbiornika. W wykopach tych uchwycono jego północną i zachodnią krawędź,
a w wykopie centralnym odkryto m.in. grube warstwy torfów i gytii. Z wszystkich pobrano próby
do analiz specjalistycznych. Ostatnim uzupełnieniem tychże badań była realizacja wykopu
geologicznego usytuowanych w pasie autostrady, który miały na celu powiązanie stratygrafii
stanowiska ze stratygrafią nawarstwień w partii brzegowej odkrytego zbiornika. Podstawowy
wykop o długości blisko 115 metrów i szerokości 4 metrów ujawnił stratygrafię powstawania
nawarstwień na stoku u podnóża stanowiska, jak również odsłonił część nawarstwień związanych
już z otoczeniem samego jeziora. Uchwycono m.in. warstwy z bardzo licznymi muszlami
ślimaków i małż. To odkrycie może pozostawać w bezpośrednim związku z licznie odkrywanymi
muszlami małż, tak w obiektach neolitycznych (m.in. KCWR), jak również w obiektach KŁ na
badanym stanowisku.
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Analiza palinologiczna
Próbki o objętości 1cm3 poddano w laboratorium standardowej acetolizie Erdtmana
(Faegri, Iversen 1978) oraz traktowaniu kwasem fluorowodorowym (HF). Dodatkowo materiał
rozdrabniano w płuczce ultradźwiękowej, licząc, że ułatwi to wydobycie sporomorf z materiału,
który je oblepiał. W celu usunięcia fragmentów organicznych (głównie tkanek roślinnych)
zastosowano macerację w mieszaninie Schultz’a, jednak ta metoda była nieskuteczna, gdyż
sporomorfy znacząco powiększały swoje rozmiary, uniemożliwiając oznaczanie cech
diagnostycznych taksonów niektórych taksonów, szczególnie zbóż. Zachodziło także podejrzenie,
że ziarna pyłku i spory ulegają selektywnemu niszczeniu oraz ulegają deformacji, np. rzeźba
rozmywa się, lub wzmacnia uniemożliwiając ich prawidłowe oznaczenia
Większość próbek była pusta pyłkowo, w części próbek obecne były nieliczne, zazwyczaj
źle zachowane sporomorfy. W niektórych próbkach zaobserwowano obecność cyst
Dinoflagellate, świadczących o obecności starszego materiału w badanym osadzie. W próbkach
było także sporo strzępek grzybni, co mogłoby wskazywać na przesuszanie materiału w
przeszłości (tab. 1).
Diagram pyłkowy
Diagram pyłkowy (rys. 2) obejmuje cztery spektra, gdyż tylko te próbki zawierały liczbę
sporomorfy, które można było oznaczyć i policzyć. Z nich tylko trzy spektra nadają się do
interpretacji paleoekologicznej. Czwarta, najwyższa, z głębokości 260 cm zawierała tylko
pojedyncze sporomorfy (suma TOTAL = 33). Powyżej leżące materiały nie nadawały się w ogóle
do analizy palinologicznej.
Tabela 1. Smólsk (S2). Opis spektrów pyłkowych
Głębokość
(cm)

Opis spektrum pyłkowego
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Przeważa pyłek drzew i krzewów (AP ponad 80%), na co składa się Pinus (do 50%), Betula (ok.
25%), Corylus (ok. 6%), Ulmus (do ok. 2%). Obecne są pojedyncze ziarna Quercus i Fraxinus i
w niewielkiej liczbie Juniperus, Salix i Populus. Na pyłek roślin zielnych składają się Poaceae i
w mniejszym procencie Cyperaceae, Artemisia i Filipendula. Niewielki jest udział pyłku roślin
wodnych. Nieco większym udziałem charakteryzują się sporomorfy roślin szuwarowych.
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Przeważa pyłek drzew i krzewów (AP ponad 75%). Widoczny jest nieznaczny spadek udział
pyłku Pinus (ok. 40%). Betula pozostaje na podobnym, jak poprzednio poziomie (ok. 25%).
Wzrasta nieco udział pyłku Corylus (ok. 9%). Pojawiają się pojedyncze ziarna Alnus, Carpinus i
Tilia. Wśród roślin zielnych wzrasta udział Poaceae (do 18%), pojawia się ziarno w typie
Hordeum t. cf. Odnotowano tylko pojedyncze włoski Ceratophyllum. Pyłek i spory roślin
błotnych i szuwarowych wykazuje niewielką spadkową tendencją. Zanotowano nieco więcej
sporomorf zniszczonych (do 2%).
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Zmniejsza się udział pyłku drzew i krzewów (AP około 50%), w tym udział pyłku Pinus (ok.
20%.) Nieznacznie spada udział Betula (ok. 20%) i Corylus (ok. 7%). Nieznacznie wzrasta udział
pyłku Ulmus (ok. 3%) i Alnus (ok. 5%). Wyraźnie wzrasta udział Poaceae (ok. 29%), nieco mniej
Artemisia (ok. 4%). Pojawiają się pojedyncze ziarna zbóż (Cerealia undiff.). Obecne są
pojedyncze włoski Ceratophyllum i wzrasta udział roślin szuwarowych. Wzrasta udział
sporomorf skorodowanych i zniszczonych.
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Rys. 2. Smólsk (S2). Procentowy diagram pyłkowy. Wybrane krzywe
Roślinność regionalna
Na podstawie analizy trzech spektrów pyłkowych (420 cm, 380 cm i 320 cm) można
wyciągać jedynie bardzo ogólne wnioski paleoekologiczne.
W okolicy badanego stanowiska w Smólsku obecne były tereny pokryte lasem i otwarte.
W skład drzewostanu wchodziły sosna (Pinus sylvestris) i brzoza (Betula), a także drzewa
liściaste o wyższych wymaganiach termicznych dąb (Quercus), wiąz (Ulmus), lipa (Tilia) oraz
krzewy leszczyny (Corylus avellana). Odnotowano roślinność zielną związaną z siedliskiem
wilgotnym (Filipendula, Thalictrum, Solanum dulcamara), podmokłym (Typha, Sparganium)
i wodnym (Myriophyllum, Nymphaea). W pobliżu rosnąć musiała olsza (Alnus). Na łąkach
świeżych i wilgotnych mogły rosnąć rośliny z rodzin goździkowatych (Dianthus) i jaskrowatych
(Ranunculus, Anemone, Caltha). Na otwartych i suchych siedliskach mogły rosnąć krzewy
jałowca (Juniperus), a z zielnych roślin jasieniec (Jasione). W okolicy prowadzono uprawy zbóż
(Cerealia).
Przedstawiony skład pyłku i ich udział procentowy pozwala datować palinologiczne
materiał na czas, gdy w holocenie rozwijały się drzewa liściaste, charakterystyczne dla optimum
klimatycznego. Obecność pojedynczych ziaren zbóż (Cerealia) może uściślić to datowanie na
późny okres atlantycki.
Brak wystarczająco zachowanych sporomorf w badanym profilu wynika
najprawdopodobniej z zaburzenia osadu. Zaburzenie polegało na przewarstwieniu materiału
starszego wkładkami materiału młodszego. W trakcie tego przemieszczania dochodziło do
niszczenia sporomorf w warunkach tlenowych.
Datowanie radiowęglowe również ukazuje zaburzenie stratygrafii osadu. Wydaje się, że
zaburzenia miały miejsce w czasie obecności człowieka na badanym stanowisku, a nie przed jego
osiedleniem się w rejonie Smólska. Sugerować to mogą daty radiowęglowe 8310 ± 90 i 8400 ±
100 14C BP, zgodne z kolejnością stratygraficzną. Daty z wyżej leżących odcinków profilu już tej
kolejności nie zachowują.

Analiza makroszczątków roślin profili SM 0 II oraz SMO III i S2
Na stanowisku Smólsk przeanalizowano dwa profile osadów organicznych. Pierwszy
oznaczony symbolem SMO II o miąższości 100 cm i drugi, w którym próbki pochodzą
częściowo z odsłonięcia (0-200 cm) a częściowo z wiercenia (200-355 cm), oznaczony
symbolami SMO III i S2. Pobrane do badań profile oddalone są od siebie o około 25 m, przy
czym SMO II zlokalizowany jest w brzeżnej północnej części, a SMO III i S2, z bardziej miąższą
serią osadów, w części centralnej zbiornika. Wyniki analiz zestawiono w diagramach (rys. 3).
Biorąc pod uwagę wyniki datowań 14 C oraz analizy makroszczątków roślin, skorelowano
poziomy makroszczątków roślin obu profili. Wynik korelacji zestawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Korelacja poziomów makroszczątków roślin profili SMO II oraz SMO III i S2
Profil SMO II

Profile SMO III i S2
Sm-2/III-5

Sm-II-5
Sm-II-4

Sm-2/III-4

Sm-II-3
Sm-II-2
Sm-II-1

Sm-2/III-3
Sm-2/III-2
Sm-2/III-1

Metodyka
Próbki do analizy makroszczątków roślin pobrano w odległości co 5 cm (20 próbek z profilu
SM0II) i co 10 cm (36 próbek z profili SM0III i S2) i poddano maceracji z zastosowaniem 10%
roztworu KOH. W przybliżeniu taką samą objętość osadu (dokładne objętości na diagramach)
moczono w wodzie przez ok. 24 h, a następnie poddawano gotowaniu z dodatkiem KOH. Po
całkowitym rozgotowaniu osadu próby szlamowano na sicie o średnicy oczek ø 0,2 mm.
Pozostały na sicie materiał przebierano pod lupą binokularną, wszystkie oznaczalne szczątki
roślinne wydobyto i umieszczono w mieszance złożonej z gliceryny, wody i alkoholu etylowego
w stosunku 1:1:1 z dodatkiem tymolu. Przed oznaczeniem szczątki płukano w mieszance alkoholu
etylowego i wody. Oznaczania wykonano przy pomocy kluczy, atlasów i innych publikacji,
a także zbioru porównawczego współczesnych nasion i owoców oraz kopalnych kolekcji flor
muzealnych należących do Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Roślinność lokalna
W profilach SM0III i S2 zlokalizowanych w centralnej części zbiornika osad spągowego
poziomu Sm-2/III-1 deponowany był prawdopodobnie w warunkach głębszego jeziora, o wodach
bogatych w węglan wapnia, o czym świadczy obecność licznych oospor Characeae, owocków
Najas marina, Ceratophyllum submersum i C. demersum a także Potamogeton natans. Na uwagę
zasługuje tu obecność Stratiotes aloides oraz Ceratophyllum submersum, które najliczniej
występują w okresach optimum klimatycznego plejstocenu i holocenu. Średnia temperatura
najcieplejszego miesiąca, która umożliwia rozwój Ceratophyllum submersum musi być na
poziomie minimum 16°C (Allbersberg, Litt 1998). Na bogatych w azot siedliskach występowała
liczna Urtica dioica. Okresowe wahania poziomu wody mogły się zaznaczać pojawieniem się na
osuszonych brzegach zbiorowisk typu Rumicetum maritimi z Rumex maritimus i Ranunculus
sceleratus. Nieliczne szczątki drzew i krzewów mogą wskazywać zarówno na odlesienie jak
i silnie rozbudowany pas szuwarów, który utrudnia dostawę szczątków roślinności lądowej do
zbiornika.
W poziomie Sm-2/III-2 następuje znaczne zubożenie osadu w szczątki roślin, które
mogło być spowodowane obniżeniem się poziomu wody i przesuszeniem. W typie osadu nie
zaznacza się jakaś duża zmiana. Poziom budują silnie rozłożone brunatne gytie
drobnodetrytusowe.
Od spągu poziomu Sm-2/III-3 oraz w korelowanych z nim poziomach Sm-II-1 i Sm-II-2
zaznacza się wzrost poziomu wody z nieznacznym spadkiem poziomu na granicy poziomów SmII-1 i Sm-II-2. Wydaje się, że spągi poziomów Sm-2/III-3 i Sm-II-1 mają charakter nieciągły.
Wskazują na to raptowne wzrosty udziału wielu gatunków, między innymi Alisma plantagoaquatica oraz Urtica dioica, Ranunculus sceleratus i Typha sp, które w poziomie Sm-2/III-3
osiągają maksimum liczebności. W porównaniu do starszych poziomów istotnie spada udział
Characeae. Powierzchnię zbiornika pokrywało prawdopodobnie zbiorowisko pleustonowe typu
Lemnatea z Lemna trisulca i L. minor jako głównymi składnikami. W miejscach wypłyconych,
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Rys. 3. Diagramy makroszczątków roślin z profili SMO II oraz SMO III i S2
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na mulistym dnie rósł Hydrocharis morsus-ranae. Na brzegach, w miejscach podmokłych,
o podniesionej zawartości azotu dominowała Urtica dioica. Strop poziomów zaznacza się
wyraźnym spadkiem udziału taksonów takich jak Urtica dioica, Ranunculus sceleratus, Rumex
maritimus, Typha sp., Ceratophyllum submersum, Oenanthe aquatica i Lemna trisulca
jednocześnie spada udział Characeae. Także wysoki udział gatunków roślin lądowych takich jak
Chenopodium typ. album, Ch. rubrum i Rorippa palustris w stropach poziomów może
wskazywać na obniżenie się poziomu wody. Mogły się one również dostać do zbiornika wraz ze
spłukiwanym ze stoków osadem. Poziom Sm-II-3 z profilu SMO II buduje warstwa
jasnobeżowego mułku. Jest on wyraźnie uboższy w szczątki roślin. Obecne są natomiast
fragmenty szkieletów ryb, świadczące o wodnym środowisku depozycji tych osadów. Być może
warstwa jasnego mułku, która jednak nie zaznacza się w profilu SMO III, jest efektem
gwałtowniejszego spłukiwania osadów stokowych w wyniku zwilgotnienia klimatu.
W poziomie Sm-2/III-4 oraz w korelowanych z nim poziomach Sm-II-4 i Sm-II-5 70-80
cm dominującym osadem jest czarna gytia grubodetrytusowa. W skład roślin wodnych nadal
wchodziły Najas marina, Ceratophyllum submersum, Lemna trisulca, Potamogeton sp.,
Hydrocharis morsus-ranae, szuwarowych Alisma plantago-aquatica, Typha sp i Schoenoplectus
lacustris. W strefie szuwaru utrzymywała się dominacja Alisma plantago-aquatica oraz Typha
sp., a płytkie zatoczki o mulistym dnie porastał Hydrocharis morsus-ranae, który wraz ze
Stratiotes aloides tworzył zbiorowiska Hydrocharietum morsus-ranae. Skład roślinności
w korelowanych poziomach obu profili jest niemal identyczny, natomiast różnią się one jedynie
składem ilościowym poszczególnych gatunków. W poziomach Sm-II-4 i Sm-II-5 szczątki roślin
są zdecydowanie bardziej liczne niż w poziomie Sm-2/III-4. W profilu SMOII w okresach spadku
poziomu wody wzrasta udział roślin występujących na brzegach, w miejscach podmokłych
i okresowo wynurzanych, takich jak Urtica dioica, Ranunculus sceleratus i Rumex maritimus.
W poziomie zaznaczają się dwa wahnienia poziomu wody podkreślone wzrostem liczebności
gatunków roślin wodnych takich jak Lemna trisulca i L. minor, Batrachium sp., czy
Ceratophyllum submersum, a zwłaszcza w obu poziomach profilu SMO II dwukrotnym wzrostem
liczebności oospor Characeae. Bardzo liczne oospory Characeae, zwłaszcza w poziomach
Sm-II-4 i Sm-II-5 profilu SMO II dowodzą istotnego rozwoju w nim łąk ramienicowych, które
generalnie występują w wodach stojących zwykle o odczynie obojętnym do lekko zasadowego
i zwiększonej zawartości węglanu wapnia. Znacznie rzadziej rosną w płytkich zbiornikach
eutroficznych. Jest to w niejakiej sprzeczności ze składem pozostałej roślinności wodnej
i szuwarowej, gdzie dominują szczątki roślin o wysokich wymaganiach troficznych takie jak
Oenanthe aquatica, Rumex maritimus i Ranunculus sceleratus czy Urtica dioica na brzegach
zbiornika.
Poziom Sm-2/III-5 obejmuje ostatnią fazę istnienia zbiornika wraz w warstwą
współczesnej gleby. W spągu poziomu zachowały się pojedyncze szczątki roślin związanych
z płytką wodą, takie jak Alisma plantago-aquatica, Typha sp., Stratiotes sp. oraz Lemna trisulca.
Strop poziomu, będący już współczesną warstwą gleby zdominowany jest przez szczątki roślin
lądowych Chenopodium typ. album, Ch. rubrum, Silene vulgaris, Taraxaum officinale oraz
Mentha aquatica. W analizowanym profilach brakuje prawdopodobnie stropu osadów
organicznych z zapisaną schyłkową fazą zarastania zbiornika.
W obu analizowanych profilach nie znaleziono szczątków roślin będących ewidentnym
świadectwem działalności człowieka. Wskazaniem aktywności człowieka są natomiast bardzo
wyraźne kilkukrotne wzrosty udziału roślinności nitrofilnej, a zwłaszcza Urtica dioica oraz
pojawienie się Fragaria vesca (poziomka) w poziomie z najliczniejszą pokrzywą zwyczajną.
Fragaria vesca jest jednak dość częstym elementem w osadach o charakterze naturalnym a nie
antropogenicznym.
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Analiza malakologiczna
Materiał i metoda
Analiza malakologiczna została przeprowadzona na podstawie 36 próbek. Obecność
szczątków mięczaków została stwierdzona w dziesięciu próbkach reprezentujących spągową
(sześć próbek) i stropową (cztery próbki) część sekwencji. W analizowanym materiale
stwierdzono występowanie 21 gatunków (10 taksonów ślimaków lądowych, 9 taksonów
ślimaków wodnych i 2 gatunki małży). Sumaryczna ilość okazów wynosiła 1371. Ilość taksonów
w poszczególnych próbkach wahała się od 5 do 13, a okazów od 95 do 296. Analiza
malakologiczna została przeprowadzona w oparciu o standardowe metody, opracowane przez
Ložka (1964) i S.W. Alexandrowicza i W.P. Alexandrowicza (2011). Rekonstrukcja zmian
środowiska została przeprowadzona w oparciu o podział mięczaków na grupy ekologiczne
i zmiany częstości występowania tych grup w sekwencji.
Malakofauna
Malakofauna rozpoznana w stropowym odcinku profilu cechuje dominacja gatunków
lądowych, szczególnie form typowych dla otwartych siedlisk i zróżnicowanej wilgotności.
Mięczaki wodne, głównie taksony typowe dla okresowych zbiorników stanowią uzupełnienie
omawianego zespołu (rys. 4).
Wyraźnie inna fauna pojawia się w spągowym interwale profilu. Liczne są tu gatunki
epizodycznych zbiorników wodnych. Najważniejszym komponentem fauny dolnej części
sekwencji są ślimaki stałych zbiorników wodnych, szczególnie formy preferujące niewielkie,
płytkie i silnie zarastające jeziorka. Uzupełnienie stanowią euryekologiczne formy wodne mogące
żyć w różnych typach zbiorników (rys. 4).
Interpretacja
Zróżnicowanie składu fauny mięczaków pozwala na wyróżnienie dwóch zespołów
odmiennym składzie, strukturze i pozycji stratygraficznej. Charakterystyczna cechą starszego
zespołu (dolna część sekwencji; interwał 3,00-3,55) jest obecność gatunków wodnych przy
całkowitym braku form lądowych (rys. 4). Omawiany zespół wskazuje na istnienie małego,
bardzo płytkiego zbiornika wodnego o bujnej wegetacji roślinnej, a obecność zimnolubnych
gatunków, typowych dla późnego glacjału i wczesnego holocenu, że osady budujące spągową
część profilu powstawały w tym właśnie okresie. Wniosek ten jest zgodny z wynikami badań
malakologicznych, które były prowadzone na bardzo licznych stanowiskach w północnej Polsce,
jak również nie stoi w sprzeczności w wynikami analiz przeprowadzonych na omawianym
stanowisku.

Rys. 4. Procentowy udział ślimaków lądowych i wodnych na stanowisku Smólsk
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Występujący w górnej części sekwencji (interwał 0,0-0,35 m) zespół charakteryzuje
otwarte środowisko o zróżnicowanej wilgotności podłoża. Z jednej strony istotną rolę odgrywają
tu gatunki preferujące stosunkowo suche siedliska, a z drugiej pospolite są formy typowe dla
biotopów bardzo wilgotnych, a nawet dla okresowych zbiorników wodnych (rys. 4). Omawiana
malakocenoza reprezentuje finalną fazę przekształcania małych zbiorników wodnych w wilgotne
siedliska łąkowe. Charakter fauny wskazuje zawierające ją osady tworzyły się w późnym
holocenie, a najprawdopodobniej w czasach historycznych.

Analiza geochemiczna
Zasadniczym celem prowadzonych na opisywanym stanowisku badań geochemicznych
jest określenie udziału głównych procesów sedymentacyjnych, odpowiedzialnych za wytworzenie
się pokrywy osadowej w zbiorniku. Analizowany rdzeń osadów podzielono w laboratorium na
odcinki o długości 2 cm, z czego ogółem pobrano 178 próbek osadów. Dla próbek tych
oznaczono podstawowe składniki litogeochemiczne zgodnie z wytycznymi Tobolskiego (2000)
oraz Myślińskiej (2001): materię organiczną (metodą strat prażenia w temp. 550 oC), węglan
wapnia (metodą objętościową przy użyciu aparatu Scheiblera) oraz krzemionkę bioi terygeniczną (przez rozpuszczanie próbki w kwasach). Metodą potencjometryczną określono
również odczyn osadów (rys. 5). Planowane jest wykonanie szczegółowych analiz
geochemicznych w celu określenia koncentracji metali o wymowie paleogeograficznej oraz metali
ciężkich.

Rys. 5. Wybrane cechy fizykochemiczne osadów na tle litologii osadów
Zawartość materii organicznej w badanej serii osadów waha się w szerokim zakresie od
3,8 do 88,9%. Najmniejszą zmiennością (wyrażoną przez wskaźnik zmienności) wykazuje odczyn
osadów, którego wartości wyraźnie maleją w środkowej części profilu. Najwyższą zmiennością
cechuję się węglan wapnia, którego zawartość waha się w szerokim zakresie od 0 do 78,1%.
Zgodnie z klasyfikacją Markowskiego (1980) udokumentowane osady węglanowe należy zaliczyć
do gytii wapiennej, detrytusowo-wapiennej i ilasto-wapiennej. O podwyższonej dynamice
procesów rzeźbotwórczych w otoczeniu zbiornika świadczy dość wysoka średnia wartość udziału
materii mineralnej (głównie krzemionki terygenicznej) w badanych utworach. Duża zmienność
dostawy do zbiornika allochtonicznej materii mineralnej wyrażona jest wskaźnikiem zmienności
przekraczającym 75%.
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Podsumowanie
Uzyskane dotychczas wyniki analiz paleoekologicznych pozwoliły na wstępną
rekonstrukcję warunków paleośordowiskowych w pradziejach począwszy o starszego neolitu.
Dalsze analizy uzupełnione o wyniki badań geoarcheologicznych i bioarcheologicznych staną się
podstawą rekonstrukcji warunków środowiskowych funkcjonowania osadnictwa w Smólsku oraz
relacji człowiek–środowisko w kolejnych okresach chronologicznych.
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Stanowisko Koźmin Las znajduje się na terenie gminy Brudzew w województwie
wielkopolskim, w miejscu o współrzędnych geograficznych φ = 5204’52” N; λ = 1840’03”E.
Rzędna terenu wynosi tu około 97,5 m n.p.m. Stanowisko położone jest w lewostronnej części
doliny Warty, na północnym skraju najdłuższego południkowego odcinka tejże doliny.
Z punktu widzenia podziału Polski na jednostki geomorfologiczne wg Gilewskiej
stanowisko znajduje się w centralnej części mezoregionu o nazwie Kotlina Kolska, który pokrywa
się z wyraźnym rozszerzeniem doliny Warty, w miejscu, gdzie dolina łączy się z pradoliną
warszawsko-berlińską. W morfologii doliny zaznacza się terasa wysoka zachowana w postaci
niewielkich listew oraz terasa niska, która zajmuje dużą część doliny. Dna dolin ograniczone są
do wąskich stref wzdłuż koryta Warty i funkcjonujących lub już nieczynnych koryt rozcinających
rozległą powierzchnię terasy niskiej (rys. 1). W obrębie doliny występują wydmy i niewielkie
pola piasków eolicznych, zgrupowane głównie po wschodniej stronie Warty.

Rys. 1. Położenie stanowiska Koźmin Las
A. na tle zasięgów zlodowaceń (wg Marksa 2005)
B. na tle mapy geomorfologicznej doliny Warty i jej otoczenia (wg Forysiaka 2005)
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Obszary wysoczyznowe stanowią równiny morenowe faliste lub płaskie, na północ od
Koźmina równiny urozmaicone są wzniesieniami moren czołowych. Obszary wysoczyznowe
ukształtowane zostały podczas stadiału warty zlodowacenia odry. Zasięg zlodowacenia wisły
znajdował się około 20 km na północ od stanowiska Koźmin Las (rys. 1).
Obiektem badań w stanowisku był horyzont dobrze zachowanych, licznych pni drzew
i drobniejszego detrytusu roślinnego oraz osad organiczny i organiczno-mineralny, w którym
tkwiły. Osad organiczny zawierający szczątki drzew zalega na głębokości 2,5-2,0 m poniżej
powierzchni terenu. Karpy głównie sosen, niejednokrotnie z systemem korzeniowym (rys. 2),
były przesłanką do uznania znaleziska za subfosylny las nadrzeczny w pozycji in situ, zajmujący
dno doliny na obszarze szacowanym na przynajmniej 18,5 km2. Wstępne rozpoznanie sytuacji
geologicznej, potwierdzone późniejszymi wynikami badań, ulokowały obiekty na schyłek
późnego glacjału, na okres gwałtownych zmian środowiska przełomu alleröd/młodszy dryas i
młodszy dryas. Uzyskany metodą radiowęglową wiek osadów zawiera się pomiędzy 11 870 ± 170
BP (Lod-699) (12 140–12 520 cal BP) a 9780 ± 110 BP (MKL-1077) (11 600–10 770 cal BP).

Rys. 2. Szczątki sosnowego lasu z młodszego dryasu (fot. J. Petera-Zganiacz 2011)
Badania nad odtworzeniem dynamiki zmian roślinności oraz składowych środowiska
abiotycznego przeprowadzono w ramach grantu NCN N N306 788 240 pt. „Warunki
paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty”. Prace
terenowe prowadzono w wykopie testowym wielkości 6x20 m. Rejestrowano wymiary
poszczególnych obiektów, orientację ich zalegania oraz sporządzano dokumentację fotograficzną.
Wnioskowanie paleośrodowiskowe i paleogeograficzne oparto na wynikach następujących analiz:
sedymentologicznej,
dendrochronologicznej, palinologicznej,
makroszczątków
roślin,
ochotkowatych, wioślarek, okrzemek, geochemicznej i paleopedologicznej.
W związku z tematyką konferencji, prezentowane są wyniki analiz palinologicznej
i makroszczątków roślinnych.
Analiza palinologiczna dotyczyła dwóch profili (KL1 i KL2) z omawianego stanowiska.
W obu profilach dość wyraźnie zaznacza się podział osadów na trzy odcinki charakteryzujące się
różnicami frekwencji występowania ziaren pyłku: piaszczysta warstwa spągowa charakteryzująca
się bardzo niską frekwencją ziaren pyłku, warstwa osadów organicznych z wysoką frekwencją
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ziaren pyłku i wąskim spektrum taksonów oraz warstwa mułku i osadów piaszczystych z niską
frekwencją ziaren pyłku i dużo szerszym spektrum taksonomicznym.
Na podstawie analizy pyłkowej wyróżniono jeden lokalny poziom pyłkowy (L PAZ):
KLP1 – Pinus i dwa podpoziomy (L SPAZ): KLPP1 – Pinus i KLPP2 – Pinus – Cyperaceae –
herbs (rys. 3). Początek zapisu palinologicznego (warstwa spągowa) wskazuje na obecność
sosnowych zbiorowisk leśnych, z niewielką domieszką brzozy. Mały udział traw i turzyc oraz
praktycznie zupełny brak gatunków zielnych w spektrum pyłkowym pozwala wnioskować, że
występujące w tym okresie zbiorowiska leśne miały dość zwarty charakter. Kolejny etap rozwoju
roślinności na omawianym obszarze wskazuje na obecność płytkiego zbiornika wodnego –
pojawienie się pyłku roślinności wodnej i szuwarowej, w tym stosunkowo licznie rzęsy (Lemna
sp.). Na tym etapie zaznacza się również ekspansja zbiorowisk nieleśnych – wzrost udziału pyłku
traw, turzyc i roślinności zielnej. W górnym odcinku analizowanych profili występuje dominacja
pyłku sosny i brzozy oraz dalszy wzrost udziału roślinności zielnej, traw i turzyc. Można
zakładać, że w tym okresie na analizowanym terenie występowały luźne zbiorowiska leśne
złożone z brzozy i sosny. Obecność w tym odcinku profilu pyłku drzew o wyższych
wymaganiach termicznych należy wiązać z redepozycją. Górna część profilu powstała na skutek
akumulacji fluwialnej podczas powodzi o małej intensywności.
Warstwę spągową profilu, zawierającą głównie pyłek sosny i brzozy powiązano
z okresem allerödu, a pozostałą część profilu z młodszym dryasem.
Analiza makroszczątków roślin w profilu KL1 również wykazała trójdzielność zapisu
w badanych osadach (rys. 4). Okres allerődu nie zaznacza się w wynikach analizy
makroszczątków. Brakuje taksonów roślin związanych z cieplejszym klimatem. Występują
jedynie sklerocja Cenococcum geophilum świadczące o tym, że materia organiczna na
powierzchni gleby nie była ustabilizowana zwartą pokrywą roślinną. W stropowej części poziomu
stwierdzono obecność Betula humilis, która potwierdza panowanie chłodnego, borealnego
klimatu. Kolejny etap, przypadający na poziom KL 2, dokumentuje rozwój płytkiego ale
rozległego rozlewiska w obrębie szerokiego dna doliny, które porośnięte było zwartym lasem
sosnowym z niewielkim udziałem brzozy. Na brzegach i w wypłyceniach zbiornika rozwijało się
torfowisko niskie lub przejściowe, przy jednoczesnej znaczącej dostawie materiału ilastego.
Obecność w dnie doliny lasu sosnowo-brzozowego dokumentują niezwykle liczne pozostałości
drzew, przede wszystkim ich karpy i powalone pnie, lecz także drobniejsze szczątki zachowane
w postaci owoców, nasion, łusek nasiennych i szpilek. Miejsca wilgotniejsze, zagłębienia ze
stojącą wodą, zajmowały głównie różne gatunki turzyc, Menyanthes trofoliata, Comarum palustre
oraz Viola palustris. Niewielka, 20-centymetrowa miąższość warstwy organicznej, w której
znaczny udział stanowi materiał ilasty, wskazuje, że okres istnienia tego torfowiska nie był zbyt
długi.
W tym okresie rozpoczęła się degradacja występującego tu zbiorowiska leśnego. Wyniki
analiz dendrochronologicznych wskazują, że proces zamierania lasu mógł mieć gwałtowny
przebieg. Jest niewykluczone, że okres 20-30 lat był wystarczający do znacznego zdegradowania
młodszodryasowego lasu w Koźminie. Kluczowa jest pora roku, podczas której nastąpiło zalanie
drzew i czas utrzymywania się wysokiego poziomu wody. Większość gatunków może przetrwać
do czterech miesięcy powodzi, ale poza sezonem wegetacyjnym. W przypadku, gdy powódź
występuje podczas sezonu wegetacyjnego, zwłaszcza podczas ciepłej pogody, to szkodliwe
działanie zalania, a nawet śmierć drzewa, może nastąpić w ciągu jednego do dwóch tygodni.
Podkreślić należy, że proces zaniku lasu miał wyłącznie naturalne podłoże. Z brzeżnych części
dna Kotliny Kolskiej znane są stanowiska ludności późnopaleolitycznej, najprawdopodobniej
funkcjonującej synchronicznie z rozwojem opisywanego subfosylnego lasu. Enklawa
późnovistuliańskiego lasu w Kotlinie Kolskiej mogła być wręcz swoistym magnesem
przyciągającym społeczności późnopaleolitycznych myśliwych i zbieraczy. Raptowny zanik
formacji leśnej mógł doprowadzić w konsekwencji do regresu osadnictwa późnego paleolitu
i rozproszenia się ówczesnych społeczności.
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Następnym etapem rozwoju zbiornika było zwiększenie dostawy materiału
terygenicznego, czego efektem było przerwanie rozwoju torfowiska. Materiał piaszczysty
i piaszczysto-ilasty, dostarczany był przez wody coraz intensywniejszych powodzi. Osad ten
znacząco zubożał w szczątki roślin.

Rys. 3. Diagram palinologiczny profilu KLI

Rys. 4. Diagram makroszczątków roślin profilu KLI
Uzyskany obraz z dużą dokładnością/rozdzielczością rekonstruuje warunki, w jakich rósł
las, który był poddawany niekorzystnym wpływom pogarszających się warunków klimatycznych.
Stwierdzono epizody podtapiania ekosystemu, w efekcie powodzi o narastającej w czasie
intensywności, bądź w efekcie stagnowania wód na przemarzniętym podłożu. Przesłanką do
sformułowania tezy o powrocie w młodszym dryasie permafrostu były m.in. cechy
sedymentologiczne osadu. Destrukcję lasu powodowało przede wszystkim jego podtapianie;
podrzędną rolę podczas wywracania drzew mogły odgrywać silne i porywiste wiatry. Świadczy
o tym często spotykane równoległe powalenie pni i zapadanie kłód w kierunku W-E oraz SW-NE,
co pokrywa się z lokalnymi rekonstrukcjami kierunków późnovistuliańskich wiatrów, opartymi na
badaniach wydm z Kotliny Kolskiej.
Uzasadnieniem prezentacji stanowiska Koźmin Las podczas niniejszej konferencji jest
ciągłe zainteresowanie jakie budzi ono wśród badaczy zajmujących się rekonstrukcjami
środowiska schyłku vistulianu. Stanowisko Koźmin Las dostarcza przesłanek na przyjęcie tezy, że
93

dynamika zmian szaty roślinnej, zilustrowna gwałtowną destrukcją późnovistuliańskiego lasu
generowaną przez czynniki naturalne (klimatyczne, hydrologiczne, geomorfologiczne), może być
bardzo duża. Poszczególne wątki podejmowane w stanowisku Koźmin Las były prezentowane na
wielu konferencjach oraz dyskutowane w tematycznych artykułach, w tym o zasięgu
międzynarodowym. Dokładny opis metodyki badawczej, interpretacja wyników oraz dyskusja
problematyki na tle ponadregionalnych tendencji zmian środowiska analizowanego okresu
opublikowane zostały w poniżej zestawionych pozycjach literatury.
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Na Wysoczyźnie Łódzkiej udokumentowano nowe kopalne stanowisko interglacjału
eemskiego Żabieniec Południowy. Położone jest ono w strefie wododziału małych rzek – Mrogi
i Mrożycy – odwadniających Wysoczyznę Łódzką ku północy, do systemu rzeki Bzury.
Torfowisko Żabieniec oraz stanowisko Żabieniec Południowy znajdują się w rozległym obniżeniu
o powierzchni 144 ha, tworzącym wysoczyznowy system zamknięty (bezodpływowy). Dno tego
obniżenia jest urozmaicone kilkunastoma małymi zagłębieniami bezodpływowymi, zarówno
kopalnymi jak i czytelnymi w rzeźbie terenu, a całe obniżenie wyodrębniają zespoły wypukłych
form glacjalnych. W centralnej części obniżenia, którego geneza wiązana jest z wytapianiem się
brył martwego lodu w czasie recesji lądolodu stadiału warty (Nowacki 1990, 1993), znajduje się
torfowisko Żabieniec, które było przedmiotem interdyscyplinarnych badań w latach 2001-2010
(Twardy i in. 2010). Na torfowisku udokumentowano osady do głębokości 16,0 m. Pobrane
z torfowiska osady biogeniczne o ponad 12-metrowej miąższości zawierają ciągłą sukcesję
pyłkową od późnego vistulianu do współczesności (Balwierz 2010). W brzeżnej części
torfowiska, na głębokości 11,1-12,75 m, rozpoznano także zaburzone osady organiczne,
zawierające sukcesję pyłkową mogącą odpowiadać okresowi pooptymalnemu interglacjału
eemskiego (Balwierz i in. 2002). Kontynuacja badań w południowej części obniżenia,
w stanowisku Żabieniec Południowy, umożliwiła rozwinięcie interpretacji paleogeograficznej
rozwoju wytopiska oraz przedłużenie zakresu czasowego rekonstrukcji paleobotanicznej
torfowiska Żabieniec, w którym ze względu na ograniczenia techniczne nie było możliwe
pozyskanie dłuższej sekwencji osadów i tym samym szczegółowe udokumentowanie osadów
interglacjalnych.
Analiza pyłkowa przeprowadzona w stanowisku Żabieniec Południowy obejmowała 43
próbki osadów organicznych i mineralno-organicznych. Na podstawie przebiegu krzywych
w wykreślonym diagramie pyłkowym (Nalepka, Walanus 2003) wyróżniono 11 lokalnych
poziomów zespołów pyłkowych L PAZ dowodzących sukcesji roślinnej od stadiału warty,
sukcesji interglacjału eemskiego do końca wczesnego vistulianu, stadiału rudunki (Majecka 2012,
2014). Analiza pyłkowa wykonana na stanowisku Żabieniec Południowy wykazała brak
sedymentacji biogenicznej i brak zapisu flor dolnego i środkowego plenivistulianu. Osady
plenivistuliańskie stwierdzono jedynie w postaci serii mineralnych, zalegających zgodnie na
stropie wypełnień zbiornika i stanowiących dowód na jego ostateczny zanik. Wyniki analizy
pyłkowej tych dwóch stanowisk, Żabieniec Południowy i torfowiska Żabieniec, jednoznacznie
świadczą o różnym czasie funkcjonowania i wypełniania zbiorników. Wyniki analizy pyłkowej
nie potwierdziły datowania 14C stropu osadów biogenicznych zbiornika Żabieniec Południowy,
którego wynik 24 200 ± 350 lat BP (LOD 1183) wskazywał na akumulację w górnym
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plenivistulianie. Na głębokości 2,25 m, z której pobrano próbkę do datowania radiowęglowego,
udokumentowano jednak sukcesję pyłkową z końca wczesnego vistulianu.
Badania litologiczne przeprowadzone w południowej części obniżenia dowodzą, że misę
wytopiska stanowiły pierwotnie trzy odrębne baseny sedymentacyjne o charakterze niewielkich
systemów zamkniętych, izolowane progami osadów glacjalnych. W ich obrębie znajdowały się
mniejsze, głębokie kociołki bezodpływowe, dłużej wypełnione bryłami lodu. Poszczególne
zagłębienia miały swoje zlewnie, które w miarę wypełniania wytopiska oraz działających
procesów denudacyjnych ulegały modyfikacji lub zanikały wraz z zupełnym zapełnieniem danego
zbiornika. Największe znaczenie dla przekształcenia rzeźby wytopiska miał okres schyłku
stadiału warty, odpowiadający za znaczne wypłycenie izolowanych basenów wytopiska na skutek
intensywnego spłukiwania. Podczas interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu nastąpiło
całkowite wypełnienie osadami biogenicznymi najgłębszych kociołków w dnie wytopiska.
Miąższości osadów biogenicznych w stosunku do osadów mineralnych pokazują, że akumulacja
biogeniczna w warunkach morfogenezy klimatu umiarkowanego przyczynia się do bardzo
istotnych przemian rzeźby terenu. Przetrwanie torfowiska Żabieniec do współczesności wynika
najprawdopodobniej z jego centralnego położenia w obrębie obniżenia i niewielkiej dostawy
materiału deluwialnego z jego stoków, który przejmowany był przez liczne zagłębienia
podstokowe, dziś o charakterze kopalnym.
Pomimo luki w sukcesji pyłkowej pomiędzy osadami zbiorników Żabieniec Południowy
i torfowiska Żabieniec, wynikającej w charakteru przekształceń rzeźby powierzchni w okresie
dolnego i środkowego plenivistulianu, stanowiska te ilustrują rozwój jednego rozległego
wytopiska w całym okresie postglacjalnym.

Rys. 1. Uproszczony diagram palinologiczny ze stanowiska Żabieniec Południowy
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Rys. 2. Relacja stratygraficzna profilu osadów zbiornika Żabieniec Południowy do profilu osadów
z torfowiska Żabieniec (Majecka 2012)
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OBRAZOWANIE RZEŹBY DNA SYSTEMU BEZODPŁYWOWEGO
TORFOWISKA ŻABIENIEC Z WYKORZYSTANIEM
BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (DRONA)
Piotr Majecki
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

W rejonie torfowiska Żabieniec znajduje się system małych bezodpływowych zagłębień
będących pozostałością po eemskich misach jeziornych. Dostępne dla omawianego obszaru
materiały kartograficzne w postaci mapy topograficznej w skali 1:5000 nie gwarantują
wystarczającej dokładności, a błędy wynikające z generalizacji mapy czy niedokładności pomiaru
uniemożliwiają zlokalizowanie i określenie morfometrii występujących tu form rzeźby terenu.
W celu lepszego poznania morfologii tego terenu wykonano nalot fotogrametryczny przy użyciu
bezzałogowego statku powietrznego, tzw. drona. Badaniem objęto obszar położony na południe
od torfowiska Żabieniec i obejmujący swym zasięgiem dwa zagłębienia bezodpływowe, w tym
Żabieniec Południowy.
Zastosowana technika fotogrametrii, szeroko używana przy tworzeniu map
topograficznych, była do niedawna zarezerwowana dla nielicznych badaczy i wymagała
zastosowania kosztownego, wysokiej klasy sprzętu. Jednakże postęp technologiczny
i wprowadzenie prostego w obsłudze oprogramowania komputerowego, doprowadziły do dużego
wzrostu zastosowań tej technologii. Dzięki obniżeniu kosztów sprzętu, przyspieszeniu
i automatyzacji opracowywania danych, oraz możliwości rezygnacji z części istniejących
w fotogrametrii zasad, technika ta stała się dużo łatwiej dostępna. Dodatkowo zastosowanie
bezzałogowego statku powietrznego stanowi doskonałe uzupełnienie bezpośrednich pomiarów
geodezyjnych, jak i pomiarów na podstawie zdjęć lotniczych czy satelitarnych, łącząc zalety obu
tych metod. Jako podstawowe korzyści tej metody pomiarowej należy wymienić: brak
konieczności bezpośredniego kontaktu z badanym obiektem, dużą szybkość pozyskiwania
danych, przeniesienie pomiaru i opracowywania danych do warunków kameralnych, brak etapów
subiektywnej interpretacji czy generalizacji.
Zastosowanie techniki fotogrametrii wraz z użyciem bezzałogowego statku powietrznego
umożliwia pozyskanie wysokiej jakości danych przestrzennych gotowych do dalszej analizy
i przetwarzania, takich jak ortofotomapy, chmury punktów, numeryczne modele terenu czy
modele 3D. Tego rodzaju dane mogą posiadać pełną georeferencję i być gotowe do implementacji
do środowiska GIS.
W toku badań wykonano nalot fotogrametryczny na obszarze o powierzchni 36 000 m2,
położonym na południe od torfowiska Żabieniec. Użyto 125 zdjęć lotniczych wykonanych
z wysokości 100 metrów nad powierzchnią terenu. Uzyskane dane pozwoliły na opracowanie
numerycznego modelu terenu o gęstości 800 punktów na metr kwadratowy, co oznacza
rozdzielczość 35 mm. Dokładność pomiaru jest bardzo duża o czym świadczy błąd pomiaru nie
przekraczający 22 mm. Na omawianym obszarze stwierdzono obecność dwóch zagłębień
bezodpływowych o głębokości około 1 m, natomiast deniwelacja całego odfotografowanego
obszaru wynosi 4 m. Zagłębienie stanowiska Żabieniec Południowy ma powierzchnię 5 000 m2,
natomiast zagłębienie leżące na północ od niego ma powierzchnię 1 000 m2. Istnienie tych form
znajduje potwierdzenie w dostępnych materiałach kartograficznych, jednakże widoczne są
wyraźne różnice pomiędzy stanem faktycznym a przedstawieniem morfologii terenu na mapie
topograficznej. Zebrane materiały zawierają znacznie większą ilość informacji niż ujmuje to treść
mapy topograficznej badanego obszaru i pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat położenia,
wymiarów i kształtu form morfologicznych znajdujących się na danym terenie.
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I JEGO ANTROPOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA
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Torfowisko Kopanicha leży w obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej, w dolnym odcinku
doliny rzeki Rawki. Torfowisko położone jest około 4 km na północny wschód od Skierniewic
(φ=52°00’19’’–52°01’05’’N; λ=20°11’05’’–20°11’46’’E). Jest obiektem o znacznej powierzchni,
zajmuje około 72 ha. Powstało w peryferyjnej części niskiej terasy nadzalewowej, przylega do
zachodniej krawędzi erozyjnej doliny, na długości około 2 km (rys. 1). Jest największym spośród
kilkunastu mokradeł położonych w środkowym odcinku doliny Rawki (Forysiak 2012). Dolina
Rawki w tym odcinku przecina rozległy obszar równiny wodnolodowcowej i zazębiającą się z nią
strefę piaszczystych stożków, które ograniczają od południa pradolinę warszawsko-berlińską
(m.in. Balińska-Wutke 1965; Kalińska, Wyszomierski 2010). Wspomniana krawędź doliny
zbudowana jest z wodnolodowcowych piasków i żwirów, które złożone są na glinach zwałowych
oraz mułkach glacigenicznych zlodowacenia warty (Kobojek 2000; Forysiak 2012).
Dolina Rawki na analizowanym odcinku zbudowana jest z dwu teras nadzalewowych
oraz dna dolinnego. Terasa wysoka zbudowana jest z piasków plenivistuliańskiej rzeki
roztokowej, zaś utwory piaszczyste i mułkowe niskiej terasy powstały w późnym vistulianie,
kiedy w dolinie funkcjonowała rzeka meandrująca. Efektem jej działalności są odsypy oraz wyspy
meandrowe, ich przykłady przylegają bezpośrednio do torfowiska od strony wschodniej.
Holoceńskie dno doliny Rawki zbudowane jest z drobnych piasków z mułkami i wkładkami
organicznymi. Bezpośrednie podłoże torfowiska stanowią piaski drobnoziarniste z wkładkami
torfów, sporadycznie z warstewkami gytii (Forysiak 2012). Torfowisko powstało w obrębie
porzuconego na przełomie późnego vistulianu i holocenu fragmentu ówczesnego dna doliny
z zespołem paleomeandrów. Powierzchnia torfowiska opada generalnie w kierunku północnym,
ale widoczny jest także jej spadek ku osi doliny.
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Rys. 1. Szkic geomorfologiczny. Torfowisko Kopanicha i jego otoczenie
1 – torfowisko; 2 – dna dolin; 3 – terasa nadzalewowa, niska; 4 – terasa nadzalewowa, wysoka; 5
– pola piasków eolicznych; 6 – wydmy; 7 – dolina denudacyjna z wypełnieniem mułkowym; 8 –
równina wodnolodowcowa; 9 – krawędzie erozyjne; 10 – stoki; 11 – dolinki denudacyjne; 12 –
zagłębienia bezodpływowe; 13 – starorzecza; 14 – wody powierzchniowe; 15 – linie przekrojów
geologicznych
Miąższość osadów biogenicznych w obrębie torfowiska sięga 3,8 m. Jest ona jednak silnie
zróżnicowana, co wynika ze znacznych deniwelacji podłoża torfowiska. Przegłębienia, gdzie
miąższość torfu przekracza 3 m, mają postać wydłużonych obniżeń o szerokości około 25–30 m
i są fragmentami paleomeandrów. Szczegółowej analizie poddano rdzeń Kop–1 (Forysiak i in.
2011, 2014; Pawłowski i in. 2012). Wykonane zostały oznaczenia makroszczątków roślinnych
(rys. 2), analiza palinologiczna (rys. 3), analiza wioślarek oraz geochemii osadów. Podłoże
zwartej serii biogenicznej stanowią tu piaski drobno- i średnioziarniste z wkładkami torfów
i spiaszczonej gytii. Materiał z jednego z takich torfowych przewarstwień wydatowany został na
7430 ± 110 lat BP (MKL-556). Powyżej występuje pokład torfów olesowych (2,94–1,72 m).
Torfy te cechują się wysokim udziałem substancji organicznej (88–95,5%) oraz stosunkowo
wysokim stopniem rozkładu w dolnej części, malejącym ku górze profilu. W profilu
palinologicznym spągowy poziom pyłkowy K1 obejmuje zarówno wspomniany pokład torfu, jak
i jego piaszczyste podłoże, wskazując na ich atlantycki wiek (rys. 3). Jednak frekwencja pyłku
jest niska, a w kilku próbkach zupełnie brak jego ziaren. Powyżej, na głębokości 1,72–1,10 m,
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Rys. 2. Skład botaniczny torfów w profilu Kopanicha (Kop-1)

Rys. 3. Uproszczony diagram pyłkowy osadów w profilu Kopanicha (Kop-1)
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zalega torf turzycowiskowy (turzycowo-trzcinowy), ale z niewielkim udziałem szczątków
drewna, równie wysokim jak poniżej odsetkiem substancji organicznej. Poziom pyłkowy Kop2
(1,90–1,25 m) cechuje się stabilnym i bardzo wysokim udziałem sumy pyłku drzew
i sukcesywnym spadkiem udziału pyłku roślin siedlisk wilgotnych, ze sporadycznie
pojawiającymi się wskaźnikami obecności człowieka. Korelowany jest ze starszą częścią okresu
subborealnego. Od głębokości 1,10 m do 0,70 m zalega torf mechowiskowy, w spągu tej warstwy
większy jest stopień rozkładu, zaś zawartość materii organicznej jest niemal stała i wynosi około
92–94%. Lokalny poziom pyłkowy Kop3 (1,25–0,65 m) cechuje się stopniowym spadkiem sumy
pyłku drzew, aż do nieco ponad 70% i wyraźnym udziałem roślin związanych z gospodarką
człowieka, także zbóż. Powyżej (od 0,30 m do 0,70 m) występuje torf mszarno-turzycowy
(przejściowy), do głębokości 0,55 m charakteryzuje się niskim stopniem rozkładu, w górnej
jednak stopień ten znacznie wzrasta, spada także zawartość materii mineralnej. Poziom pyłkowy
Kop4 to ponownie wzrost udziału sumy pyłku drzew, przy spadku wskaźników gospodarczej
działalności człowieka i nieznacznym wzroście udziału pyłku roślin siedlisk wilgotnych. LPAZ
Kop3 i Kop4 zaliczono do okresu subborealnego. Stropowy, cienki poziom Kop5 (od 0,15 m do
powierzchni) wiązany jest z okresem nowożytnym. Cechuje się on znacznym udziałem pyłku
zbóż i innych roślin świadczących o gospodarce ludzkiej, pojawia się też pyłek roślin wodnych,
wynikający być może z powstania zbiorników poeksploatacyjnych.
Wyniki analizy wioślarek, podobnie jak wyniki analizy pyłkowej dają nieciągły obraz
sukcesji zbiornika. Wydzielone zostały cztery lokalne poziomy, przedzielane warstwami
pozbawionymi wioślarek (Pawłowski i in. 2012). Poziom KI (3,50–2,95 m) cechuje się znacznym
zróżnicowaniem gatunkowym wioślarek, przy udziale gatunków związanych z roślinnością, ale
też niewielkim udziałem form planktonowych, poziom KII (2,95–1,95 m) wykazuje podobną
sukcesję jak KI, ale w jego górnej części (powyżej przerwy w obecności szczątków wioślarek na
głębokości 2,85–2,65 m) brak już form planktonowych. Powyżej kolejnej przerwy w zapisie
wioślarek wyróżniony został poziom KIII (1,95–0,12 m), gdzie udokumentowano tylko kilka
gatunków litoralnych, charakterystycznych dla siedlisk o dużym pokryciu roślinnością i niskim
pH. W stropowym poziomie KIV występują tylko 3 gatunki wioślarek.
Z profilu Kop-1 pobrano do analiz geochemicznych 59 próbek osadów (do głęb. 3,1 m).
W próbkach tych oznaczono pierwiastki o wymowie paleogeograficznej: Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn
i metale ciężkie: Cu, Zn i Pb. Stosując hierarchiczną analizę skupień wydzielono siedem
lokalnych poziomów geochemicznych (LGZ), różniących się istotnie pod względem składu
chemicznego osadów. W toku analizy składowych głównych zidentyfikowano 10 głównych
czynników, z których wybrano trzy pierwsze – PC1, PC2 i PC3, wyjaśniające łącznie 78,98%
wariancji. Do czynników kształtujących skład chemiczny holoceńskich osadów organicznych
w dolinie Rawki zaliczono sorpcję metali przez materię organiczną i uwodnione tlenki żelaza,
zmienność akumulacji minerałów ilastych w środowisku sedymentacyjnym, warunki
oksydacyjno-redukcyjne oraz działalność człowieka. Skład chemiczny udokumentowanych
osadów świadczy o sedentacji autochtonicznej materii organicznej w warunkach stałego dopływu
wód gruntowych, umożliwiający narastanie torfu, także w okresach niżówek wód rzecznych. Taki
schemat zasilania środkowego odcinka doliny Rawki w wodę i warunki rozwoju torfowisk został
już wcześniej opisany w pracy Żurka (1990).
Torfowisko Kopanicha nosi ślady przekształceń antropogenicznych. Poza systemem
rowów odwadniających liczne są ślady eksploatacji torfu, zwłaszcza w części północnowschodniej i wschodniej, gdzie łatwiejsze były możliwości wywozu surowca. Także wzdłuż
zachodniej krawędzi doliny, zamykającej obszar torfowiska, widoczne są jej antropogeniczne
rozcięcia o charakterze małych parowów, zaś u podnóża krawędzi złożone są osady proluwialne
i deluwialne, przykrywające częściowo pokład torfu. Zostały one rozpoznane wierceniami
i udokumentowane w odkrywce, którą specjalnie przygotowano w południowej części torfowiska
(Forysiak, Twardy 2012). Miąższość piaszczystych i piaszczysto-żwirowych osadów
przykrywających subfosylne torfy wynosiła 1,5 m. Zaznaczały się w nich poziomy inicjalnych
gleb kopalnych i przewarstwienia zapiaszczonych torfów. Strop subfosylnych torfów wydatowano
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na 385 ± 50 lat BP (MKL 768), a wyżej leżące przewarstwienie organiczne wykazało wiek
80 ± 35 lat BP (MKL 767). Antropogeniczne przekształcenia torfowiska Kopanicha zapisały się w
jego brzeżnych partiach, gdzie osiągnęły jednak stosunkowo niewielki zasięg przestrzenny
w porównaniu do rozmiarów całego torfowiska. Polegały na lokalnym przerwaniu procesu
torfotwórczego, zanieczyszczeniu części torfów substancjami mineralnymi i niewielkich
zmianach ukształtowania brzeżnych partii torfowiska i stromych stoków jego misy. W świetle
uzyskanych wyników datowań 14C procesy antropogenicznych przekształceń należy odnosić do
okresu nowożytnego. Można je wiązać z działalnością tzw. budników, w rabunkowy sposób
eksploatujących lasy w dorzeczu Rawki (Kobojek 2009).
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