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Zarys rozwoiu rzeźby w plejstocenie południowej
części Wyżyny Sandomierskiej
Badaniami objęto .połuldn:iJOwą część Wyżyny SaJlldomierskiej,z,awar'tą
w obrębie doJmyoh odcmów trzek: Koprzy'iW'ialrlki, Kacanki, Gorzyczanki oraz Wielogóxyi Łoj'Owic. PołUJdn:ioWlO ....wschodnią granicę ObsZia'Nl stanowi dollina Wisły.
Arlylruł niniejszy jest częścią obsZ€ll"niejszego ~aCIQIWania tego te;renu !(E. Mycielska-Dow,giałło, 19:63). Daje on krótkie podsumowanie wyników badań do'tyczącyoh ;plejstoc~u. .
półnoono-z3.'chodatie 'k.rańoe tego obszarU sta!Ilo,wi fragmmt pasma daleszycJ1ro-,wygiełzowskiego. Dr.ugą wyraźną jedn:OIstką morfolo!giciną, obejmującą większość terenu jest płaska lub lekko fa!liSta wyżyna lessowa,
kończąca się na połru.dniJu lWJ7!raŹIlą ,krawędzią /Wzdłuż linii Łotnió:w, RIus'Zicza, BUikowa. 'Wy.soczyzna ta ustępuje k,u' zachodowi szerolldm powieroz,chnLom ZJ:1ównań denudacyjnycll, kttóre wyłan-iają się spoid płaszcza lessowego. Less pokry'watu już :tylko płaskie, równoleimikowe wały podłoża
starszego.
Szeroka i płaska trównina denuda,c yjna ciągnie się :również Illa połud
nie od wspomnianej wyżej krawędzi lessowej: ŁoniÓlw - R!USzcm - Bu!kowa. Powierzchnię tę u:rozma.'icają liC:7JIle wały i ,łuki wydmówe.
Inną wyraźną jednos1Jkę morlolotgic2mą stanlQ<W'ią płaskie dna dolin
KOIprzyw;ianki, KaioolDlki, GoIrzyczanki i doImy PoiLanorwa,Sa:mbor.zeclk:iego,
nawiązuj.ące do podobnej, szerokiej i plask'iej doliny iWisły. IPowie!rzchnie
ta:rasow,e tych :rzek po'cięte są zakolami staro;rz'eczy. Występują ,tu roWlnież
obszary ;piasków 'Przewianych z małyuni fOlrnl!ami wydmowymi.
Przed omówieniem historii· plejstolcenu illa!leży w skrócie przedstawić
'przedplejstoceńską :rzeźbę terenu.
.
WsIrutek !rooańskiej fazy TIUchów górotwórczych w pliocenie górnym
nastąJpiło wyniesienie si'llnie zdenudJOlwanego J słabo nachylonego :kJu po~
łudniowl W,ał'u metalkarpackiego. Z tym okre:sem łączy Isię powstanie doliny Wisły I(J. Moraws1ki~ 1957) oraz przypuszczalnie utwoll'zen'ie się sieci
r.zecznej o ,głębokich i szerokich dolim.ach, odwadniającej wyniesione obsza:r y Wyżyny. Kierunki dolin w dolnyoh swych odcinkach były prostopadłe do f<Jirm'ującego Się obniż,enia doliny 'Wisły I(ikierumek z W na E),
w górnych 'z,a'ś, .gdzie loh siła erozyjna 'była mniejsza, wyJmrzystały staKWartalnik Geologiczny, t. 10, nr l, 19&6 r.
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kambrryjskich {ikierwnetk z N na S).
rw 'Obrębie KoprzyWiaJnki na ~o'C od Ry'bnicy, w 'górnych oocinlk:aeh doli'n Nasłaiwic, Wielogóry, Łojowic. Trzeba
tu ,równ1eż dodać, że Igłówne doImy współczesne omawianego teTenu powtaTzają swym biegiem kqpalne doliny plioceń$ie. Różnią Się j,edynie
spadkiem, który 'w dolinach plioceńskich 'był 2lIla'cmie iWlększy. ŚWi,adczą
o ,tym podczwaI"tJolf'zęidoiWe listwy skaJ1ne, notoWaJne w górnych odc'i:nkach
dolin na wysoikości około 4+6 m ponad 'Poziomem taxasu. zalewowego
(pUJDJk!ty 1, 2, 3 na fig. 1), któTe w d()l1Jnych o,d,cinlkaoh ty,ch rzek są już
nie TlOtorwane. O podobnie większym spadku kopalnej doliny Wisły w:spomrilQ.a W. Pożalf'Yski (1953).
Osady. !poprzedzające bę:zJpOOred!nio zlodowa,cenie krakowskie zanotoWalIlO na opracowywanym lt erenie jedynie w panupwnktach rw obrębie
dolin. Utrudnia to pr~edsta,wienie hdstorii okr,esu m:ięldzy górno!plioceń
skim erozyjnym rozcięciem przez !PIrawisłę i jej dlQpływy a najściem
najBtarszego 'z lodowacenia. CiekaiWY obraz przedSta,w ia profil opisany
prz'e z G. Słowioka (195'8) z dolroy KoprzywiaJllki z okol'i c KllimontOlwa,
gdzie w zboczu. 'kopa1nejdolim.y nad gruzem ł~ów kamibryjskiJ~h i 4-metrową ' seriąŻ!Wixów skał miejscowych lei;y przeszło 14-metroiW:a warstwa
lessu, w dole ' 'spiaszczonego. Wyżej leży seria 'piaszczysto-żwiro,wa 'z nielicznymi OItic:lcmlkam'i ikIrystalicznymi, lpI"z,YIkll-yta w sWopie ,gliną mooEmową
ni:ią'ższości 4 rrn l(opuIllkt 4 na. fig. 1). Być lIllOŻe, ' że żwiry skał rrniejScowych
i wyżej leżący less są śladami starszego. 'zlodo!Wacenia Lub wcześniejrsze.go
stadiUlm, Ik.tóre j,e dnak omaWianego teTenu nie objęło. Świadozy o t.ym
brak: do'lIlies2Jki skał ikrysta.liczinyob. 'zarówtno w lessie, j.ak i w :niżej [eżą
cych IŻW'iorach. Profil opisany przez G. Slowioka pI"Z)/lpomi,oo profil z zachOdnJej 'części GÓT Świętoikrzyskich (J. Czalfnocki, 193'1). Pod gJiną m0renową i piaskami z domteszką Sk.ałpOlmocnych pr'zebito tamg!r'lllbą warstwę mwłków loessowych. Na ,p odstawie zawarlości IW nich domieszki skał
lcrystalic~ych J. Czatrnocki przypuszczał, że zlodowacenie poprzedzające
:zJlodowacen'ie lkrakOlWskie dotaTło Qld 'zachodu do Gó[" Święt.okrZ!y'skich lub
było. !IDU! niedailekie.
Ciekawe są ~ównież obsexwa:cj,e J. ŁyczewSikiejz południowej częśd
Wyżyny Małopolski,ej (J. Łyczewska, 1'948). AlutoJ"ika :ta iWiyIfÓŻlniła dwa
poziomy morenowe, z iktótry;C'h młodszy łączy zezll()loowaceniem kirakOlWskirrn. W (llktresie poprzedzającym iOOjście tego ląd.ol()ldlu mia'ł się osadzić najstarszy poziom lessu, o czym wnioskuje na podstawie składu petrogrnfiocznego górnej 'gliny, gdzie mat,er;iał mOlre'IllOwy łud'ząco. 'przypomina Iglinkę !lessową. Należy tu :nadmienić, że R. Gradziński i R. Unl"ug
(19'509), k'tórzy późniejproiwadzi.li badania w .obrębie tego samego telfe!llJU,
doo:zJli do wnioSku, że opisane iprzez J. Łyczewską dwa €tpizody glacjalin'e,
zanotowane :przez żwirowe rezidull'm pO dolnej glinie i przez glinę morenową górną, są śladami dwóch stadiałów zilodow:aoonia <k.r,a kowSkiego.
Znacznie 'Większe trudności nasuwa paralelizacja 'Wieku o'Pisanych
osadów z osadami określonymi przez W. lPożaryskliego {1953~ z odcinka
przełomowego do,liny Wisły. Zgodnie jedJnakz wiekowym oIkJTeśleruem
tTzech IpOzil()mówglin moreno,wych wydzielOillych przez W. Poiaryslki.ego
oraz 'z danymi zemanyrrni ostatnio przez C. Radłowską :(1'96'3) z póhlocno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich wy'OOje się prr",awrdopo...
Tę zmianę kieIT"lUlków" wida'ć
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dolbne, ·że dolna gIlina z 'PołudnioOwej części Wyżyny Sa:ndomierskiej jest
odpowiednikiem drugiego poziomu gliny morenowej, wyTóżnioOnego prz·ez
W. POiŻaryrSk:iegoO.
Zapis starszego niż zlodoOwa.cenie krakowskie zimnegoO wahnięcia klimattycznegoO, 00 ik.tórym wspomiJ!la C. Radłow.ska, jest pr.zypurszczalnie zanotoOwany przez poziom podgJ.inowego lessu. J'est OIIl,byĆ może, od:powied.nildem najstaTszegozlod.o·wacenia IwyróżnioOnego przez W. PoOżał"ys
kiegoO. Tirud.noO jest nalrazie stwierdzić, czy było onoO OIdJrębnym 1Z,1odoiWaceniem, cz;y tyllikoO wczelŚp.iejszym jegoO stad1ulm.
Na osady ,gta:rSlZ'e od :zlodo·wacenia krakoOwskiego natrafionoO również
w zboczu dolin;yGo.rzycza;nk.i <pUltl!kt 5 na fig. 1). Są oOne wykształco!Ile
w postaci piasków jasnych (n-to rhetrowej mią:żs:wści) lbeZ domieszki skał
krystalicznych i leżą Ina listwie skalnej. W Szewcach ~inę morenową podścioełają :również piaski. pylaste i mułki Q charakterze zastcisklQlWym IQlraz
~niżej iły ze SIadami faruny (aII.1a:1iza f,auny w trakcie Iwyilmnatnia) - !punkt 6
na f~g. 1. Cielkawe Jest ,porównanie wsk'a1źnika obtoczffili,a ,ziarn piasków
pyl.astYlch Szewc ;i piasków Ohoobrztan. Wskaź:niik oObboozeIli~a, dblkzono
metodą stosowaną na WęgJrzech (E. MydeLska, 1961). Piaski w OhOlbrzana1ch mająba!I'ldlZlO nitski wskiaźmdik, Igdy tymcZJaSem obtoczenie pi.asków
pylastych w SzeWlCach jest 2'JIlIac.z:n:ie większe. Być more, że pia:s~i Ohohrz,an są starsze, 'związtane ;ze wZIIIloż,oną akumula1cją 'Przed najstalI"szym
nesum:ięciem lądolodu, !k!tó:I'le l!lJa ten obszar nie dota;rŁo. Natomiast piJaski
pylaste Szewc, . be2lpośredJnilO poprze<bające aikumula,cję 'gliny morenowej, pr2leszły już fazę eoliczną (less w ,w ierceniu pod Klimotrlbowem).
Glina morenoIwa :k,rakowskiegozlodowacenia lub jej 'żwirowo-piaszczy
ste residulu'm notowane są prawie we W1Szystldch otwoll"ach zarówno na
wierzchowinie, Jak 'i w odsłonięciach wzbooC~a·ch dolin (ipUJn:kt 7 na fig. 1,
fig. 2). Szary kolar gHny, charakterystyczny dla półlnocn~i() obr,zeżenia
Gór Świętokrzyskich I(J. Cza:rnoaki, 1931), nie jest ·w regułą. !PodoObnie
jak na Wyżynie Lubelskiej 'glina ta ma często barwę o odcientu brąz·o
wym. Szara 'glina IniOIrenowa odsłania się IW Szewcach (punkty 6, 7 trla
fig. 1), ciemno.z'ieloną ptrzewiffi"oono ikoło Łorniowa r(PUtn.ktt 8 trla. fig. 1).
Miąższość gliny jest różna 1+7 m '~maksymalna w otworZie wier'tniczym - punkt 9 ma fig. 1).
Cechą powszechną, .charakterystyczną dla ;całego. poziomu kr.akow.skiejglitny morenowej jest Jej skład liOOilogiczny. Główną masę materiału
tWOTZą wietrzeliny, okruchy i :hwir skał miejsoowychze Zlnikomą 00mies2Jką ma.terf.ału północnego. Świadczy ;00, Q dużej sile -egzaTaoyj:nej nasuwającegoO się ląidollotdu. .
.
Glina inlorenow,a pokryła zaróWno lWier:whowinę, jak osady s1tarSlZe
w dolma'CIh. s~hlOdzą'c do wyiSO'lrości 163 ni n.p.m. (pUllllkt 7 na fig. 1).Ze
względu na. dUżą fragmentary·czność prof,ilów z osadami tpodg1in0iWY'mi
za wcześnie byłoby Wlllioskować Q .' wie}kości tZaSYpalIlia, :które poprzedziło najście ·z lodowacenia. Pewtne śWiatło na wielkość aQrumuł.acji i póź
niejszej erozji rzucają '2 odsłonięcia w dolinie rzeki Gorzycz.anki (punkty
5, 10 na fig. 1). Na prawym ZboCZlU odSMl!liają się IpiaiSki, Q iktórych wspomniano wyżej, tbez materiaŁu północnego, przykryte gJiną mocenową
pOchodzącą ze zilodowaceriia ,krakowskiego, trla ł·ewym !ZaŚ piaski 'Zie żw5.
rami półinocnymi, warstwowane ·krzyW,wo, włożone w formę wycię'tą
w U't'WlOrach pOiprzednich.

Rze,źba

plej\SltOCe!nU

'Wy,żyny

SanOOmlierskiej

161

Wielkość akumuliacji poprzedzającej zlodowacenie ikxakow'Skie sięgała
tu 11 m ponad ówC'zesne dno. doImy, iktóre dziś jest widoCiZJIle w rpos!tad
lis'twy skalnej. Rozcięcie po zlodowaceniu kralkowskim mU!Siało mieć tu
wartość !k1i1!ku!niaJstu metrów i się.gnęło pon!iŻ€j współozesnreg;o ,dnia.
.
Erozja, przy;puszoza1nie pierwszej fazy mterglacj-ału palooynowego,
rozcięła w obrębie dolin ,wa['stwę ,gliny mQrenowej i ,podściełające ją
warstwy JSta,rsze.Jakle były rozmiary tej erozji, 'trudno na ra:zie sltwderdzić. SzcZiegółowe badania prowadzone obecnie w dolinie :WiSły odpowiedzą, 'być może, na to pytanie. Zbocza dolin i wlerZlchowin wystawiane w tym ok:Iresie na działalność czyIl!Iliilklów niszczący:ch UJle,gały procesom wietrzenia 1 denudacji. Z tego okresu pochodzi przYlPuszcza!linie
warstwa siilnie 'zwietrzałychgnej.sólW i granitów l"ozwleczony.ch po stropie
gl'tny morenowej w SZlewcach ~pu:rykt 7 na fig. 1, fig. 2).
lPog:ru-szają-ce się ,watrUiIllki klimatycme u schył:kiu inteTglacjału spo- .
wodowały WZimOŻom.ą sedymelJl'tację rzek. W :tym czasie !pOWstał wielki'
kompleks piasków notowany w !Zboczach dom i rw szeregu odsłornęć
(punkty 11, 12, 13, 14, 1'5, 16 na fig. 1~. Mią'.zszość ich sięga nieraz 30 m.
,Wraz z rosnącą akumulacją zmniejszały się wysokości wZlględne ,w obrębie Wyżyny Sandomierskiej. Strop piaskÓIW jest dziś notowany do wySOikości stu osiemdziesięciu paru metrów n.p.m. i do jpl"zeszło ~O m Inad
dnem obecnej doli!ny: Z końoową fazą tej akumulacji łączyć należy piaSki
z domie,S2Jką 'żwków krystalicznych i :skał występujących na północ od
i,ego. ,t erenu {np. krzemienie), które :natrafia się · w profHa,ch studlZienny,eh, wlkopaah o.raz qtrworach w obrębie połtudll'iowej części wierZC'ho- ··
winy. W Ruszczy leżą 'One na pia$ach humluoowy.ch, świadczą'cych, być
mOIże, o ociepleniu intergla,cjalnym, które znów przykrywają niżej Ileżące
!piaSki drolbnoziarrniste i gJlinę marenową, pochodzącą :ze ,z lodowecenia
krakowskiego Cpunkt 17 na fi'g. 1).
W stropie serii osadów pIaszczystych opisanej przez K. Szczepanka
(1960) z Molroszyna leży seria dryasowa z florą ibliską poila~nej granicy
lasu - świadkiem klimatu zi:nme,go. Do podobnej serii moŻina przypuszczalnie zaliczyć piaski !pylaSte występujące często w stropie selI'ii !piaB2lCzySty;ch (pUInikJty 18, 19, 210 :na fig. 1~.
Dalszy postęp lądolodu na !południe wstał zanOltow:any przechOldzeniem piasków w żwiry fluwioglacj-aJlne (punkty 21, 22, 23,24, 26:na fig. 1).
Powyżej ~lrrów fluIWiOigl:acjaln)1loh leżą często iły ~:we (pUlIllkty
22, 2/6 na fig. 1), które !l1ieildedy przykrywają bezpośrednio piaSki. Pyg:.y;
o strukturrre wa!I"Wl()lWej występujące w Zrotej (taibl. I, ilig. 4, 5 i pulIlkrt; 14
:na fig. 1), nazwane przez B. Grabowską-Olszewską (1961, 19'6,3) "lessem"
wstęgowym, urwa,żać należy .za odIpowiedtnik ,wiekowy iłów. ZaróWno iły
wa['wowe, jaJk i 'Pyły o Sltrukt.urze w&iwowej ze 'Zło.tej adrumulOlWały się
w obrębie jezio!"a zastoiskowego, które licznymi odgałęzieniami iWC'hodziło. w obniżenia dolin rzecznych {Łojowic, Wielogóry, Gol"zyczaniki~.
Przypuszcz,aln:ie nie sięgnęło. ono. da,lej- lIla porudnie poLZa Koprzyw,nicę.
'W iPer,y .feryjnych częścia.ch ,z biornika osadzały się tYJPOwe iły warrWOIwe, tam zaś, ,gdzie zamaczał się lenni przoEWły.w wody, alkwnulOlwały
się pyły Wl8.l'IWIOIW,e, Ol jasnych seriacih py'1:8iSt)'lclh du'że'j mią2mJości i ci-~
kich, 'Ciemnych - i:lrasty!ch.
Pewne świadectwo najścia lądolodru.na omawiany teren znaleziOillo
jedynie w 'bezpośred:rlim sąsiedztwie Sandomierza ~()Ikoszyn, Kamień
Kwartalnik Geologiczny -., 11
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Plebański, Gołę'bice). Dalej jru'ż lądolódzlodowa, cenia śxodikoW'opolskiego
nie dowł. WkroCzyć on , !lllusiał na ,ten ter,en wąskim, lecz głębo:kim
lobem, wydluŻOillym wzdłuż doliny Wisły (R. Czarnecki, D. KosIIlJ'l'wska.

E. Myicielskia,

N:.a

l!~ol).

w:schód od doliny Wiśły i Sanu .nie ma już, jak podaJe M. Bie-

leą'ka. i~1900), ś1ad6w,pobyfu lądolodu środkOlWo'Polskiego.,
'
Jak już wspomniałam, glinę morenową tego poziomu zanotOlWan9'

na
omawi8.!l1ym , terenie j'ed:yme fVI? rtl"zech ipUlIlik.ta'c h: w MoIk.08zym.ie, K;amieniu PilebańJSki:tn i Gołębicadh. Jest ona na ogół baifwy brulnatn,ej, silnie
'ilasta. Cechą wspólną, odróżniającą ją od 'Poziomu ,gli:ny ikiraIkoiwSkiej jeSt
duża iIlośćżwiI"kÓIW skał północnych. WY'konano analizę mitner, a:logicZlIlą
i petil'ogtl'afiClZJIlą hezżwirowej masy gliniastej, w 'k!tórej tkwią olf;o,czaki.
Przeważa tu mułek: kwar.cowy. Z innych in,iewielkich dlQlIllieszek są okruchyskał!krystaJiczmych, skał !k:rzem.iotIlkoW'Y'ch (TogsliWca)j ikrY'Ptdkrystalicznych mułowców, ipl.agiolk.1a:zów, ska,l eni, ,glaruilronitu i muslrowitu 1.
OdsłO!Ilięcie w cegielni Gołębice jest przYJPUSz:czalnie fra!gmentem
brzeŻinej sbrefy lodowca (fig. '3). Ma'sa gliny przYJPOmina swą budową
głinę IZ Katmienia Plebańskiego, zaIWi'era Ity'lko znacznie mniej domie~iki
fr~cji lZwlrowej. Jej spłyWowy charaktęr sug'ffi1lj:e poIgląd, że akuznulorwa'la się iW zlbiornitku wodnym, tUiŻ pmy ,ezol€ aodowca cO najmniej
w dwOOh fa@ch przedzielonyoh utwOirem mułkowym i, być może., poch~z iPływających i topniejących ;}:xrył :l odowych.
AJklulJlliUlację ZlWiązaną zeżlodowaceniem SrodkowopCl,lskim kończą :00
tymtterenie iły 'zastoiSkowe 'górne (iig. 2). Widoczne są O!Ile xówn.ież
'w: sPływle saHf.lukcyj:nym pawyŻ€j g'li!ny morenowej w 'Kamieniu ,1P1e- ,
'bańskJm i przypuszazalni€ są związane z irecesj.ą zlodow,acenia śrOOkOiWtO
pol;ski,ego.
Interglacjał €emski zostawił :ą.a tym terenie zapisy ,głÓWln:ie m'twry
el'lOlzyjlIlej. Powstal1a: 21I1ÓW gęsta sieć dolin irzecznych. Less wyściełający dOiliny wielokrotnie schodzi pon'iżej wS1pÓłczesnyoh 1ch den
(!puJnktYi 217, 28,10 ~ fig. 1). Ślad ,gl~by :kopa1nej eemskiej został z te'go
terenu :zanotowany jedynie !pl'zez L. Saw.iokiego (1'932) IZ Zurawj~y i Zyd
Samiborzeakiej. Gleba ,ta :wytksitalcił-a się lIla podłożu StaTszym l(fl!UJWiog1acjał Śl'odJkowopoISkiego zlodO'Wlaoenia). ,PierWlszy okres 'zlodowacenia ,bał
tyclciego połą'cz,o,ny ze iWzrostem :wilgotności i spadkiem ttemperat1m'y 8,PO-,
wodowalł siłne wzruoż-enie procesów :soliflukcyjlI1Ych (ii\:. Środoń, 1'964).
W następstw;ie tego ,została rprzypuszezalnie ipI'awd'e w całości ~ill:a
gleba kOlpa:1na eemska. Wniosek Iten potwierdza faikt, że less najniższy
podścieła strefas.pły\Vów iSOlitj)l'ukcyjnych.
Do historii okresu lZlooowa,eeniaba'łtyckiego najwięcej maJt,eriału d0starczają IProfi1€ [esso,we. Miąiswść :lessu Jest roma, generahlie rośnie
z zachodu na wschód i z połudInia napół:noc. rNiekie'd.y dochodzi do dwu-,
"
dzies1lu paxu me1lró'w.
Nilm !pl'zejdę do om6wieniastratygrafii lessu, muszę się zająć kwestią
samej aikumrulacji lessu, j,ego ro~ieszczeni,a przesbrzennego w zależn.o,ści
odbudowy geologiez:nej podłoża i irzeźby powierzchJni.
'
CiekalWe jest, że w obrębi€ yv;ierzchawiln omarwianego tereIliU wyiraźnie
widać zal·eżność rozmieszczenia wałów czy 'Pł&$:ich powierzchni leSSO-:
, .. , 1_
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Odsłonięcie w iSzewca·ch
Exposu:re at &ewce

l - gleba; 2 - less (+HCl);3 - gleba kopalna szara; 4 - less (-HCI);
5 mułki szare, smugowane; 6 mułek popielaty, jednolity; 7 gleb swe zszarzenie stropu gliny, ponad nim warstwa drobnych żwir
ków; 8 - glina szarobrązowa, silnie piaszczysta, z bardzo nielicznymi
małymi żwirkami; 9 warstwa żwirów północnych i słabo obtoczonych odłamków skał miej scowych, wchodząca kieszeniami zarówno
w wyżej leżącą glinę, jak i niżej leżące piaski (naChylenie dłuższych
osi żwirków w kierunku doliny Wisły; 10 - piaski szare w górze silnie
zcementowane i zabarwione na fioletowo, w stropie większa ilość żwir
ków; 11 - falisty strop gliny, silnie zwietrzałe gnejsy tworzą ' na powierzchni rozwleczoną warstewkę zwietrzeliny; 12 - glina szara, w gór.nej części z odcieniem niebieskawym, w dolnej zielonym, silnie piaszczysta, "zawiera dużo materiału miejscowego, ze skał północnych zauważono granity i gnejsy; 13 piaski luźne, przypuszczalnie sarmackie,
zawieraj ące pokruszone szczątki wapieni i zlepieńców tortońskich
(wśród żwirów występują łupki i kwarcyty kambryjskie oraz toczeńce
iłów)

l - soll; 2 - 10ess (+HCI); 3 - grey fossil soil; 4 - loess (-HOI);
5 - grey streaked silts; 6 - grey uniform silt; 7 - soil-type greying at
the top of ciay; above - a bed of fine gravels is seen; 8 gJ;:ey-brown, strongly arenaceous boulder ciay with a lew fine gravels;
9 bed óf northern gra'V'els and of feebly rounded fragments
of local roch intruding in the pocket-like forms into both the
upper boulder clay and the underlying sands (1nclination of longer
axes of the fine gravels towards the VistulaRiver valley); 10 - grey,
violet-coloured sands, strongly cemented at the :upper part; at the
top - a greater amount of fine gravels;. 11 - wavy top of moraine
clay, strongly weathere.d gneisses make at the surface a thin layer
of weathered waste; 12 - grey boulder clay, at the upper part bluish,
at' the lower part green-coloured, strongly arenaceous, containing
aboundant local material; northernrocks are represented by granites
and gneisses; 13 - loose sands, probably of Sarmatian age, consisting
ot Tortonian limestone and conglomerate fragments (among gravels
are found Cambrian schists, quartzites and clay balls).

wyoh odxodzaju podłoża. Tam ,gdzie jest OIl?,o pokry!te zwietrzeliną, lub
.gdzie leżą gliny mOirenowe a,~bo iły trzeciorzędowe, występuje wszęldzie
gruby lI1adlkład lessu. Natomiast tam,gdzie odsłaniają się 'Pia~i HUlwioglacja.lne, czy piaski, SaII"lllIa,ctkie - lessu .bralk.
.
.ZjalWisko Ito zostało już parokrotnie ,w lit&atuxze 'zanooowaln.e
(A. Jam, 11956; Z. Sujkowski, 19'28). TłulIna·c:zonogo na ogół rozmiesz-czemem rośl'iImości w zaleimości od jalrości gle'b i przechwytywaniem przez
nią pygów 1essowyoh. Ciekawe dane pr!zynoszą ohseirwacje ze współczes,
lIlej strefy :bu.ndrowej .(J. TJ.-ica!l't, 1960).Wialtr przewiewający :i ,gromadzący PY'ł 'ze śniegiem dzil8.łagłównie w :z imie, ponadto IW ś!rodowiskac.h
peryglacjalny;c'hz.B.tiwa·ża lSi.ę pOikrywę roślinną utrzymującą :się jedYiIDe
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ści:aJnoa7lachodnia

wesreI'lll' waH

l - gleba lessowa, współczesna; 2 - less jasnożółty (poziom górny); 3 - ślad gleby
kopalnej silnie smugowanej; 4 - less jasnożółty (poziom środkowy); 5 - gleba kopalna ciemna, silnie smugowana, ze śladami zaburzeń soliflukcyjnych; 6 - less pomarańczowy odwapniony (poziom dolny); 7 iły warwowe niebieskoróżowe; 8 ił brązowy z odcieniem czerwonym, tłusty; 9 mułek pylasty szarobrunatny; 10 iły warwowe barwne; 11 glina morenowa ilasta, z małą domieszką żwirów; 12 mułek pylasty żółty; 13 mułek pylasty szarobrunatny; 14 glina morenowa
o strukturze podobnej jak wyżej; 15 - fi zastoiskowy siwy; 16 - ił czerwony tłusty,
niżej odsłania się iły warstwowe popielate oraz piaski
l - recent loess soil; 2 - light-yeUow loess (upper horizon); 3 - traces of fossil,
strongly streaked soil; 4 - light-yellow loess (middle horizon); 5 - dark, fossil,
strongly streaked soił exhibiting tra ces of solif1uction structures; 6 - orange-coloured
decalcified loess (lower horizon); 7 - blue-pink streaked clays; 8 - brown, reddish,
fat clay; 9 - greY-brown, dusty si1t; 10 - variously coloured streaked clays; 11 boulder elay with a smaU admix·t ure of gravels; 12 - yeUow dusty siIt; 13 greY-brown dusty siIt; · 14 - boulder elay revealing similar texture as above; 15 grey ice-marginal lake clay; 16 - red fat clay, below are varved clays and sands

:na .glebach najsłaibszych; g.Liny i żyzne muły są na .ogół Oibnażone. J. Trica,rt tłumaczy t.o solifluk·cją, która na utwOTach z domieszką frakcji muł~
Kowej działa 'tak sHnie, że już przy minimailnycli spaldkacll nie dopuszcza
d.o utrzyman'ia się na nich roś'li:nności. W spą,gu /każdego z poziomów
lessowych notuje się formy kiriOltUl"bacyjne, p002'JWa:Iające wnosić, że akumula.cja lessu miała swój początek w .okresie silnie zaawansowanego już
gla,ej:ału, tuż przed maksimum 2lasięgu zlodowaoenia, 'kiedy letnie ro~
marrzanie 'było pły'tki·e i krótkotrwałe. >O Ile więc przyj:miemy, że akumulacja lessu odbywała się w środOiWisku peryglacja,liD,y m, obie .przytoczone
obserlWa,c je Zie w~kzesnej strefy fundrO'Wej !wydają się .zmniejszać rolę
roolinności w procesie osadzania lessu i jeg.o prtZestrzenn~ rozmieszczooia.
R6w1nież mała ilość humusu ,w o,brębie pozio.mów 'lessowych ~nacznej
miąższości (!pOniżej 1% według pomiarów wykonanych metodą chlI'omianQwą wartości 2Jg<Jrdm.e !Z cytowanymi przez B. Grabowską-Ol:szewską,
1963), wydaje się :również świadrczy'ć Q małym 'lldz1a'l e ,roślinnO'ŚCi w (!IZasie
jego osadzania.
W ,traik;ciebadań prowadzonych !na Wyżynie Sarndomierskiej nasunął
się wnioselk., Ż~ na lI'O·z mieszczenie płatów lessowych, oprócz lk:ieTUiIlikJU..
i siły IWIiiatru, mogły wpłynąć j'esreze 2 inm.e czy'IllIl'illri: stosunek obtJocre:nia 'ziarn prrzewiewaJ.t1ych dOi 'ziarrn podłoilaora'z SOOIsu:nelk kih wzajemnych
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średJnic. Dla przewiewanego !pyłu l'€'SSIOlWIego największy o'POO- staw:iJało
podłiOlże o podobnej :fuoakcji i podobnym małym obtocz.eniJu. Tym InJOIżn-a
tłumaczyć rozmies.wzenie lessów olra,z wielkiej miąiŻSZlOści Wlały i ipdkIrywy lessoweprzykIry.wające glilIly mOIreIlJOiWe, ta kończące 'Się stromymi
Ikrnwędzi'am:i :nad o'h9z,ar.ami polk;ryitymi pi:aSkami fluwiogLacj-a1m.ymi.
Z'Ujpełnie inaczej przedstawia się analogiCZlIle zagadnienie w Oibrębie
dolin. Najrwiększa mi.ążswść jest tu notowana na 2iboczach Izaohodnich,
bez względu na materitałpodłoża. Tłumaczy się to kierU'I1!kami wiatrów,
które przynosiły pyły lessowe. Wiatry te miały kierunetk !rÓWnoleżniko
wy z przewa.żającymi wiatrami wschodnimi (A. JaJm, 1956). W obrę'bie
d.olin połudn.iJlmwY'ch wiatr ~baczał na północ i1ub ipOludnie. Mając jednak

o'ga1ny kierWIlek łruzaohodo,wi, wydO'stawał się .on na strome zbocza zacllodniJe, tracił :SZY'blrość i osadzał n:iesiJOny Ład'UlIlek. Tą OIStańJnJi.ą cec:hą
tllumaczyć na'leży przy;puswzal!nie asymetrię dolin małych. ZasJIPywane,
strome :zbocza 'zaohodnie łagodni.ały, a wody roztopowe, płynące :wiosną
spychane lIla wschód podcinały stok wschodni !powiększając jeszcze asymetrię. WtÓTne prooCesy ·spły!Wowe modelowały stok zachodlni, niezmieniając jednak zasadniczych cech pierwO'tm.e j asymetrii.
!Podohny tyip .asymetrii dolin mały,ch notuje J. ŁyczewiSka (1948) IZ obszarów lessowytoh poJJwdniowej części Wyżyny MałopolSikiej. Zbocza
wschodnie (ekspozycji zachodniej) są ·s trom·e, zbocza zaohodnie :zaś są
zła:goclro·ne pokrywą lessu.
Symetryczność dolinek wykształoonych w !piaskach fluwioglacjalnych,
bez po'kry;wy lessow.e j (poJJwdniowo-zachodmi.aczęść obadanego teTen:u),
ora,z symetryczność dolin równoleżni'kowyoh, gdzie prądy ' poiWietl'lZlIle
płynąc prosto mogły osadzać ,less bairdziej jednOlicie, zdają się potwierdzać hipotezę dotyczącą genezy lessowych dOłlin a:symetry,cznych.
Niewątpliwie jednak asymetria tego 'typu nie zależała jedynie od róż
:nej .akumula,cj.i ,lessowej, gdyż znane są OIbszaxy ibezlessowe, gdzie rów!I!ież stoki ,wscho'c:1!Ilie dolin 'są stromsze od sroków przeciwnych (!Wierzchowina Gieł-czewska; RolZtocze Środi!rowe, Płaskorwyż Świdnicki A. Jahn, 19'56) i północne O1m-zeżenie Grzbietu Kamienieckiego. i(E. Mycielska, T. NowaKOWska, 195'5, 1956). Przypuszczalnie oba ze wspomnianych czynników: akumula,cja !pi€IrWOIt:na .Je.ssu, jak i 'silne procesy solifluk'cyjne, iktóre działając głównie na sto1m1 zimnym - zachodnim (wschodni stok szybko wysyohał i martwiał) powodowały Jego łagodzenie, 'br.ały
łączny udział w tworzeniu się :form asymetrycznych.
Less akumuilJując się, wypełniał zaklęsłośd terenu i stopnioiWO' 'zmniejszał deniwelacje silnie urozmaiconej rzeźby in'tergLacjału e.e mskiego.
Świadczy o tym f.akt, że cały szereg dolinek i wąW.o:Ww wyciętych w lessie m.a starsze założenia {punk!ty 18, 28, 29, 30, 31; 32 n.a fi'g. 1). Czasem
jest jednaik 'trwdnoUJSta1ić, czy stal'a erozyjna: farma pochodzi jeszcze
z intexg}a,cjału eemskiego czy też 'Zootał.a wykształca'Da pó~niej, w Ik:tórejś
z f,az między,lessowych. Podobne starsze założenia ,wą'WlO'ZÓW lesso'wydh
z.a"wwa'ŻYła D .. Kosmowska 0963) na ohszarze Wyżyny Opatoiwskiej.
N.a oma:w1aJnym tex€lI1ie ZtIlajduje się 'szereg 'Profil~w lessolWJfich, które
Il'ejestrują wycinkowe części pororywy leSSOlWej. 'Pełny OIbraz pr~ez wszystkie poziomy lessu .otrzymano Jedynie z nielicznych odsłonięć. Całość materiału .omówion.o szczegółowo w oSO'bnej pracy (E. M~cielska-iDowgiałło·,
1963), 'tu Jedynie pr.zedstawię wnioski:
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Najwięcej danych dostał'czają ściany cegielni ,w Gołębioa'ch. (Profid
został jllllŻ szczegółowo opracowany jpTzez B. Grabo'wską~Olszewską
(19631), jtaik: TÓ'WIn:i,eż prrez K. StTa:szewską d E. Mycie1Ską '(1961 b). Tu !Ita!leży jedynie wISpomnieć, 'że nad ,sHnie za!burrzonym .stropem osadów pochodzących ze '2ilodowacen1a środik:owopolskiego leży ,pozi.om do,lny ,lessu',
'bru.na1możóMy, w stro'Pie odwapniony (od 0,5 do 1 :m); iPoziom ten pl'IZyikry,wa dW!Udzielna gleba k.opalna; dolny poziom szarry wchodzi w ślady
po korzeniach drzew, glÓrny, czarno'z iemny, leży powy,żej, poziomo. Niekiedy obie te ,wacr:stwy s'ą przedzielone smugą 'bieUcy '(\Szarobiałej). Miąż
szość gleby kopa'lnej
l'óŻl1.,a: 10,5+1 m.,
W spągru wyżej ,leżącego poriomu lessowegOo widać ślady struik'tur
mrowwych. W obrębie tego !poziomu {poZiÓIIl środk!Owy lesSU!)B. Graibolwska-01sz.ewska (1963) wyróżnia trzy serie (.od dołu): l} sUbaera1ną,
2) lessu z'gl'i:niOonegOo, który w o:pardu Q pracę J. Siuty , (19610) autorka
łą,ezy z orrrresem wiJgotnym z lpo!lcrywą roślinną, 3) lSubaern1mą zwią2lallą z lk'Hma:tem koo.ty1nen1Jall nym.

ten

Jest

Lesg środkowy oddziel,a dd lessu .górnegOo poziom gleby iko'PaInej,czę
sto występujący w formie 'lessu zglinionegOo. 'W obrębie zboczy ,gleba ta
ulegm zn!i:szczendu, zachlOlWlały się j,edytnie śLady siln)71ch Slllugowań.
Less górn.y D:lIiewie1i1ciej miąm2lOści w Igórnej części odsronięcia, największą mdąższość ooiąga u podsta,wy :z OOcza.
W stropie lessu górnego występuj-e ,g1eba przylkr'y ta Ipłytkimodwap
lIlionym 'Pyłem lesSlOwym. Miąższość tego ,poziomu wZlI"asta w, dół zbo,cza.
Wiązać go należy, zgodnie ze s,t wierdzeniem IB. GraJOOwskiej-Olszewskiej
(l'9:63), IZ okresem Ip0IStg1a,cjaJ.nym. Gleba Ita przy\kI"y:ta joest ws,pókzesn)71ffii
ąeluwiami lessowymi. R,ównież trzy p0'z iomy .lessu notuJe się w odsŁo
nięciu w ChobTzam.ach (punkt 1() na fig. 1 K. StTaszewSka, E. MydelSka, 1961 a).
Less dolny, 'Zg1iniony jest tu, !podobnie j,aJk w Gołębioa'ch, sitnie odwapniony, koloru :rId:zawegOo. W jegOo stropie widać smugę żelazistą.
Po ałrumu:1acji leSSUl do,l nego miała miejlsce erozj,a, która c.zęścio,wo
ścięła ten poziom i lpodściełają, ce go piaski. N a, rpoiWs'tałym :zboczu wy!k;ształ'ciła się gleba !kopalna. Glebę !tę, less dolny oraz podściełające go
piaski rozcięły i po[['ozrr:ywały .liczne forrmy o chaTakte:m€' mrozowym.
POlwstanie ich należy łączyć z począ'ukiem Ok!l'eBU akiu'IIllI.t1acji lessu środ
ikowegOo.
Le,ss środk.owy joest dwudzielny. Gleba lropa1na rozdzielająca oha ,poziomy Jest smbo zaznaoz01!a. Miąższość w.sponmianych lPoziomów IfOŚnie
ku dołowi zbocza.
'
Less środkowy oddziela .od lessugórnegOo si1nie zniszcz.ony poziom
gleby kopalnej. Poziom ten jest rozerwany przez stru:1durrę o charakterze bwgra, w dół zbocza pmechodzi w walI's'twę silnie smugowanego,
zgliniOlnego lessu.
'
Less Igórny (około 4 m miążswści:) (przedzielony jest dwiema wkład
kami lessu humusowego, !klt;óT,e są śladem k;rótkotI"Wałych prz,erw w sedymentacji.
'
, Wyra'źnie wykształcone warstwy najn~ższe lessowe pokazuje również
odsło'nięde w Dębianacrh l(ipUn~t 19 na fig. 1, fig. 4).
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POiwyżej piasków IPylastyeh leży ;tu aess dolny, brunatny, ~linióny.
W gó.rlnej jegó -części. widać silnie że1a'ziste smugi. Po<clwd:zą one z namycia wyżej leżącej gleby kopa'l nej, tj. gleby sz.axoozarnej, sillIlie próch...
nieznej. Jej dolny sza!l"y poziom wchodzi w ,gŁębokie ślady kOirzeniowe;
Nad opisaną glebą leiy 'le~ jasny z dwiema SIIlIUgami leBSU huim'll:sowegO'.
Ba!l'dzo podobny profil IPrz·edstawia ściana we wsi WielogólI"a (punkt
20 !!l'a iiig. 1). P'OI!liżej Lessu j/aJSIl'egp leŻiy ,g leoo kopa.lnla., sillnie lpIl"óclm.:iClZllJa,
dwudzielnia (oilooło 0,5 Im miąŻlSmści). POiIliiŻlej- gleby kOlpal'lliej leży less, 'PO'"
mar.ańozO'wy Q miąższości oikoło 0,5 m, gr.aniczący w spągu z iłem cz·e rwonym, Uustym i pnzecholdzącym niżej w iły zastoiskowe. Ślady korzeni sięgają aż (pO tę warstwę·

m

~lg.

4. Fragment odsłonięcia ,lessowego w
biaiIlach
F.l1algmen1 of a loe-ss e:xposure aiI:
-bia'Ily

Dę
[)ę

1 less jasny o pionowej łupliwości;
2 less humusowy silnie smugowany;
3 - górna warstwa ciemnej, silnie humusowej gleby kopalnej; 4 dolna warstwa gleby kopalnej, wchodząca w głąb
śladów korzeniowych; 5 _smugi żela
ziste; 6 - less zgliniony, brunatny; 7 piaski drobnoziarniste z
warstewkami
pylastymi
1 - light-coloured loess showing vertical
schistosity; 2 - strongly streaked humus
loess; 3 - upper layer of dark, strongly
humifiedfossU soil; 4 lower layer
of fossU soU penetrating into the root
traces; 5 - .ferruginous bands; 6 - brown
loamy loess; 7 - fine-grained sands with
sUty laminae

4

~~.ci
__

_

'~' .

-

..-

-

W k;i-likuimych 'pu:nikta,ch il1otuj·e się jeszcze wystę'Powanie lessu dolnegO', jednak w tm!!llej wyraźnym wykształceniu (punkty 1'4, 32, 33 na
fig. 1). !PonadtO' -na omaw~ym terenie natrafiO'nO'naszereg odsłonięć,
gdzie nie !l1a!pOtJkano -lessu dO'lne,go, a pierwszą warstwą nad osadami pochodzącymi ze zlodO'wacenia środikoWlOpo1skiego jest. -gleba kopalna, czarno/ziemna. Czasami j-est to gleba wykształco~ już IW IUtworrach le.s,so.;o
Wych (punk't 2'5 na fig. 1), ozasem zaś na starszym podłożu (gilinach, piaskach itp. '- pu~ 17 na fig. 1, fig. 2).
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. WielodzielnOIŚĆ 'lessll! wstała zanotow.ana w różnych 'PUnktach ohszarów lessowych. Najwięcej poziromów!lessowych z dO/brze wykS2ltałoonymi'
glebami k.opalnymi opisuje J. E. Mojski 1(1'959) !Il.a podstawie . pr.ofilu
w Nieledwi. Wyróżni,a .on tam cztery .poziomy le,ssu z trzema przedzielającymi je glebami.
Oprócz .pierwszego poziomu lessu, który J. E. M.ojski łączy 'ze środ
kowopolskim tlodowa,ceniem, wszystkie wyższe warstwy tak .gleb kopalnych, jak i lessów są na .obszarze Wyżyny Sand:omierSkiej często. notowane (tahela I). O pierwszej warstwie ,glebowej, podścieqającej dolny
po,ziom Jessu (II-gi według J. E. MojiSkiego), pisał już L. Sawicki (19'3'2}
z Zm,awicy i Zyci Samborzeckiej. Jest ona ctu rwykształ,oona, na pod~OiŻu
starszym i przypuszczalnie stanowi ślad interglacj'aŁu eemskiego.
Dolny poziom lessu szereg autorów noitujez obszal'lu Wyżyny Sandomierskiej (B. Grnhowska-OJ.szewska, 1'96,3; L. SalWicki, 1932), !l'ejonu śrord,..
Ikowej Wisły
!Pożaryski , 1956~ i Wyżyny Lubelskiej (A. Jam, 195,6;
J. Maili:nowsiki, J. E. Mojski, 1960; J. E. Mo.jski, 1959). Jak już wS1pomniano. W)1Iżej, less przylk:ryty jest czarno.ziemną ,glebą dwudzielną. Do,brze
wykształoony poziom PTóchniczny, znaczna .głębokość odwapnienia podglebia (często. ,p onad l metrr) i za1barwienie ,briUnatnocdzawe niżej leżących
wamstw lessOrwych świadozą.o długiej j ciepłej .przel'lWie czasowej.
~grod:nie z ost,atnimi 'badaniami na o!bs,zarze Pol,ski i termino.logią przy..,
jętą przez Kongres INQUA w 1961 r., .okresem, w :którym ocieplenie
w czasie ostatnieg.o .z1od.owacenia miało ranrgę intergllacj,ału, był tnterstadiał Brorup r(Z. BOIrówko-DłJużako.wa, w przyJgrotowaniu do druku).
Jest .on odpowiednilkiem dawniej wyrożniaalego "oryniaku". K. BiIrlkenmajer i A. Śrooo,ń fl'960) a,pisując poziom oryniacki w Karpatach dzielili
g.o na trzy okresy: ,ohłodny i wilgotny, 'u mi,arkowanie chłodny ł dość
wilgotny oraz chłodny i suchszy. Być może, że dwa pierwsze ectapy
z.ostałyza:noto,wa'ne !przez dolny poziom gleby kopal:nej, wehod:zą'cy 'w głę
bo.kie ślady korzeni. 'Zmniejszenie wil'gotności zlikwidowało pokrry;wę
leśną, która ustąpiła prawd()(podobnie na kOT'zyść roślinności stepowej.
Z tego olkresu pochodził :Strop Igle by 'CZalIT.lJOiZiemnej, CZJa1lm:ej, sUnie 1Pl':órchnticznej, aeżącej jrurż prarwre rpozdomo.
Dwa wy;ższepozio.my lessu: środ:kowy i górny, mim.o dużych podo'bieńst,w materia'bu, akumulowały się rprzy:puszcza:lnie w dwóch r6żny'ch
stadiałach. Świadczy Q tym . gile'ba kotpalna OTr8.!Z silrna działa1ność soliflukcji, isfmie:nde struJktur mrozowych i ;spływóW, które zaznaczyły się
na początku a'kumula;c ji górnego. 'poziomu lessu.
Wydaje się prawdo,podobne, jak to stwierdził już J. E. !Mojski (195'9),
że gleba kopalna oddzielają' ca less śroldJkOtwY od 'górnego odpowiada int,erstadiałowi ,Paudtorf (wedhtg jpodziału, H. Gn-oasa, 1958).
W świetle tyCh danych wydaje się pożądane uzupełnić schemat
A. ŚrodO!nia (19641), który akumulacjrę lesSUI łą'czy j,edynie 'z ouesem
IPleniglacjału, i toz drugą jego fazą. Trzy !pOziomy lessowe 'Pl"2Jedzielone dwiema wyra'm ymi gle:bami kopa1nymi są przypuszczalnie zapisem
trzech ooobIiych .stadiałów Wiirmu. Czy dolny 'po,ziom ilessu byiłrby odpowied!ndkiem I ...g.o czy II-igo stadiału wedłUlg schemalbu A. Środolllia, tr,ud:IltO
na :razie stwierdzić. Leżąca jednak nad riim gleba kopalna dużej rangi
jest niew41jpliwie odpowiednikiem interstr8.!diału BrorU'p '('tahela l).

ew.

Tabela 1
Tabela chronologiczna osadów eolicznych ostatniego zlodowacenia
Żyć Samborzecka
Żurawica

Okres

(L. Sawieki, 1932)
Młodszy

Wyżyna

Lubelska
Przełom Wisły
(A. Jahn, 1956)
(W. Pożaryski, 1953)

I wydmy paraboliczne

dryas

less

Dorzecze dolnej
Huczwy
(J.E. Mojski, 1959)

nadległy

Południowa część ',vyżyny

Sandomierskiej
(E. MycieIska-Dowgiałło, 1965)
płytki

Al1erod

odwapniony

pył

lessowy

poziomu humusowego na ogół
brak, zauważony tylko w jednym
punkcie (punkt 35 na :fig. 1); jako
ślad po glebie zachowały się poziomy żelaziste
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~
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-

-

Starszy dryas

-

-
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CIl

eoliczn~ warstwy lessowo-piaszczyste tworzące czasem formy
wydmowe

:::;3

~

BoUing

smuga gleby kopalnej w Jeziorach
(punkt 34 na :fig. 1)

Najstarszy dryas

brak osadów

CI.)

:.g
(.)

a

~

.o

es
CI.)

~

o

"tj.

..9
N

Stadium B
~

~

Interstadiał

Paudorf

>.

.El
CI.)

less

młodszy

górny

less humusowy
albo deluwia
lessowe

less młodszy górny

czwarty poziom lessu less górny

bielica

brunatnoziem, poziom zazwyczaj
zniszczony przez

-

less młodszy dwudzielny

gleba kopalna szara, często zaburzona przez soliflukcję

soliflukcję

~

Stadium A
Interstadiał

Br0rup

less

młodszy

dolny

less

czarnoziem z kul tu- czarnoziem
turą oryniacką

Starszy Wtirm
Interglacjał

eemski

less starszy brunatny, zgIiniony

less starszy

gleby na żwirach
fluwioglacjalnych
w Żurawicy

gleba w

Zakłodziu

młodszy

doln)t

trzeci poziom lessu

less

środkowy

dwudzielny

oryniacką

czarnoziem z rdza- czarnoziem (poziom humusowy
często
dwudzielny: jasnoszary
wym iluwium,
miejscami zbielico- dolny ze śladami po korzeniach,
górny - ciemny, silnie próchniczy
wany

less starszy

drugi poziom lessu

less dolny (brunatny, odwapniony)

gleba bielicowa,
silnie zglejona, o
głębokim odwapnieniu podłoża

brak osadów

czarnoziem z rdzaT
wym iluwium, w .;
spągu z kulturą
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Przebieg i koaejność prOcesów w poszc~egó1nych poziomach lessowych potwierdza tezę A. Jałma 0 956), że początek a!kru.muJ,a·cji lessu
przypada 100. .okres przełomu między fazą oceaniczną i .k()ntynentaLną~
tuż przed maksimumka'rooraJZOwego 'Il!aSunięcia lądoOlodu.Sw:iadozą .o tym
ślady :struktur mrowwych w spągowy,eh częściach poziomów lessowych.
·W olbrębie wieI"zohowin w stro:pie górnegopo·ziomu lessowego spotyka
się dość często przewaTstwienia piaSków. Jak wykazała analiza dotoczenia ziarn, są ,to piaski eoliczne. Charakte'rystyczne jest,że przewars1lwień
tych nie napotkano iIligdzie ,głębiej w środkowych !lub do,lnych częścia,ch
!proOfilów lessolWYoh. ObserwuJe ,się szereg odsłonięć, 'gdzie wydmy w:kroczyły na powierzchinię lessową (wówczas dolne ich warstwyzaa:ębiają się
z lessem) lub też piaski eOliczne w formie dTOobnych warstewek leżą
ooprzemian 'z lessem. Zdaxza się czasem, że fOll'lma wydmowa (z materiału '
lesSOIWo-piaszczystego) jest przYlkry:ta ,w peryferyjnY'oh , częściach pyłem
lessowym, Oodwapnionym. Zagadnieniu temu został :poświęcony osobny
art1lruł (E. My>cie'l:sika-DowgiałłOo, 1965). Tu podsumuję j'edynile wyroki.
Obserwacje ,z terenu Wyżyny SandOomie.uskiej pozwalająprzypu.szczać.
że eoliczne walI'stwy py lasto-piaszczyste powstały pod wpływem róż:nych
od lesso'twórczych warunków klimatY'cznych. W procesie ich o..sad<zania
decydującej Iroli nie odgrywa już jakość podłoża, któl"ia ;w poprzednim
okresie doprowadziła do ak:ut1DJU'la·cji miąższych .osadów lessowych bez
domieszki !piasków. Przy'czyna .leżała, przypuszczalnie w tym, że zmienił
się charakter wia·trów~ Były one ni2Jsze, Q .zmiennej szybkości i rbżnym
kieru:nlm. Gdy .przy ipOdmruchaoh szyfbkOiŚć .gwałtownie malała, zarównO'
piaski, jak i wWrnieprzewiewany pył lessowy osadza:ły się !bez względu
lIla rodzaj podłoża. PO!Iladto tempeTaturra :powietrza wzrosła, 00. pozwoliło
na letnie ,wy~ychanie piasku i Jego przewiewa!I1ie. Klimat musiał hyć
jednak jeszcze dość su\rO'wy, o czym /Wyda:ją się świadczyć drobne strUlktury mrOow,we, gz,czególnie w obrębie pyl.astych warstewek, nmz brak
pokrywy roślinnej lub małe jej r()o~zestrzenienie,co ipozw:aLało na wtórne przewiewanie pyłów lessowych.
Dzięki lIlapotkaniu w OotwOTze wierlniczymw Jezioca'c h 1(lpunkt 34 :na
fi'g. 1), !Da !p0.gr,a!Iliiczu lessu i warstw piasZiCzysto-pylastY'ch, ,gleby kopalnej pochodzącej pr:Zylpuszczamie ,z Bollin'gu, można przy,pusZlczać, że te
. ostatnie 'był1by odpolWiednikiem starszego dryasu. W tym okresie miała
miejsce pierwsza fa:za wy!dmot'W:óreza wyróżniona pr:zez .M. i W. Cthimielewskich z WitOowa (M. Chrnie1'ewska, W. Chmielewski, 1960). WedlUJg
K. Wasylikowej (1'964) okres ,gtarszego dTya.su oharakterywrwał się IrOŚ
linnością ubogą o c'harakterZie tundry.
Wspomniani autorzy łą'czą fazę wydmotwórczą z wiatrami o kierun!lru
'północno-zachodnim .. PodOobnie i na .omawianym terenie formy wydm,owe
związane ztą fazą mają ła'godne strony do/WietTzne, skierowane ku mchodolWi lub północnemu zachodowi.
H. lPoser 1(1961) chaxakteryzując kierunki wiatrów w późnym glacjale
dla terenów EUIroPY, mówi :również o. przeważających na ohsz,arze POolski .
wiatrach ipÓłnocno-zachodm.ich.
Poz,a Pruską ,zazębianie się !Utworów piaszczystyoh, wydmowych 'z niżej le'żącym lessem H. Marusz·czak i J. Trembaczowski {l'96'O) notują
z Bułgarii. H. Maruszczak i K. Mi,gzew {1961O) utwór ten łączą z końcową
fazą ostatniego. zlodo,wacenia.
1
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Odpowiednikiem wa,rstw piarSzczysto-lesrowych jest ,przy.pusrezainie
dxugi poziom piasków pokrywowych opisanych pr~ez G. C. Maarlevelda
(19601) z zachodnich o:bszarów Europy.
Ocieplenie klimaJtycme w Al1eriid~z:i.e wytwoiI'lZyro ·znów poziom gleby
kJoIpailinej. ~toWlalrID ją ,prawdl()podobnie WIe rwUropie :drogOiWy'lll

m

,po-

rud!nie od domy Gor:Z~ ;(pUJIllkt ,3'5 na fig. 1). W innych ipOO:flilaiClh
zachowały się po niej tylko dolbrze wy;kształcone rpoziomyŻ€la'ziste. rpóź~
niejsze (procesy erozji, denudacji oraz deflacji eoQicznej ZIIliszczyły gle!bę,
odsłaniając niż,ej- leżące warstwy. W ten Siposób przypuszczalnie stare
fOlI"lny :wydmowe !przetrwały do dziś dzięki cementacji przez warstwy
że1aziste.

Spadek temperatua:'y w młodszym dry.asie (okTes stepo4U!Il.dry według
F. Firbasa, 1949!.......-'i1'9'52, stepowy według K. Wasylikowej, 1964) SpoWlOdował powstanie ostatniej g'eneracji form mrozowych oraz oowiewanie
wtórne pyłu lessowego. Ten osta1mi by~by odJpoiwiednikiem "nadległe'go
lessu"/W. Poża!ryskiego (19/5'3).MiąższoŚć tego utworu rzadlko 'pr.zehacza 1 lm.
Na po'rudnie od kr.awędzi lessowej na podłOlŻu piasków ·f:luwiOlglacjaQnyoh i znisz.czonej gliny morenOlWejz'looowacenia kIrakowskiego wy!kształciło się szereg ,wYdm paT8!oolicznyoh i wałów wydmo,wych. Ich
ksZJtałt i budowa wyTaźnie się romi od form wyżej .opisanych. ~budo
wane są one z ,piagków średnio- i ,gruboziarnistych bez wkładek materiału
pyLastego. W profilach poprzecznych nie zau,walrono tu również warstw
żelazistych. Kształty fOT.Iri nie wy'ka7lUją ponadt.o żadnych SIadów wrornych ,zniszczeń. Wskazują one na przewa'żający kierunek wiatTów z WSW
na ENE i W na E.
Trudno stwi'erdzić, z ktÓ!I'ym Qlkresem jest związane ichpaw:stanie.
Są on.e niewą'tpliwie młodsze od fOrnl opisanych poprzednio i powstały
iPrzy:pusZlczaInie w :największej i najbardziej powszechnej na tym terenie
fazie !wydmotwórczej. Czy należy ona do schyłku gla.cjału, . czy już do
:początku holocenu, trudno n'a r,azie ustalić.
lnstytut Geografii
Uniwersytetu warszawskiego
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 30
Nadesłano dnia 1 lutego 1965 r.
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3JIbJK6eTa MbID;EJlbCKA-,n;OBr.ffJIJIO

O'IEPK PA3BHTHJI PEJILEclJA I01KHOR lłACTH CAB,lJ;OMHPCKOR
B03BLIDlEHHOCTH B DJIERCTOIU!HOBOE BPE:MJI
PeSIOMe
]i.[C'C'JI~OBaHM.fIMH 6bIJIa OXB.a<ąJeIHa IOJKHaH 'IaCTb CaH):\OMHpcKO:tł BOSBbIllieSHOCTYI

(K IOrO-BocTOKY OT . CBeHTOKIIrnCK'I1X rop). B
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. 66pasoBrume smx nopo,tt aBrop CBR3bIBaer C KOHqOM QJIe~eHeHHR. IIec'laHo-JIecClOBbIe CJIOH HaIr:alIJIlJm!liJm:Cb IB BepXiH~oe ;SpeiMJt, BTOpiNlroe me nepeaeHBaHHe H OCalK~eIme JIeccoBofi IIbIJIH npOCXoro1JIO Y2Ke B n03~em:macoBoe BPeMR.
Jfs nepMo~a nOTenJIeHMR B <Pa3Y AJIJIeps,tt COXpaHHJIlHCb meJIe3MCTbWCJIOH, OTMe'laro~ecR B npe,tte.nax yKa3aHHbIX ~HHbIX cPOPM.

ElZbieta IMYiOIlELSKA.-DOWGI.AU.JO
DEVELOPMENT OF THE PLEISTOCENE RELIEF IN THE SOUTHERN
PART OF THE SANDOMIERZ UPLAND

Summary
The presoot study embreoed the southeI'ln pa1rt 'Of the Sand'OtmelTz Upland,
$lOUth-east ' 'Of the Swi~y Krzyz Mts. At the outset of the paper the relief., which
bad eJcisrted a the pre-PleilSlbocene peciod,is' disCi1.llSlSled dn brief. 'It wrus !Stated ,that at
thait time the IairBa ·uruier lStudy had SIbrongly been upliited due to the RihlOne phase IOf
orogoo!i1c llliOV'eIllenJts .aJIl1d dooplyout by the anoestral V:i.sltiulariver alIltd futsI tributaries. 'l1he .declines of the pre..,pleistlOcene valley,s were greater than those obseTVetd
in :the preseIlt-tda~ VIaJleys.
The depiCl'S'irtlsl 'laid dl()lWln prJJor :to the Craoow gIoaciaiflilO!Il a~ flourui 'OiIhly at sleveral
sites dn the va:lieys. ·Tracesl 'Of coltCicldmatic fluctua·t ion have al'sO' been obse.r:ved
in the deposWts oCOIlI'lideroo.
·'I1he lboiuIJ.lder clay IOf the Cr'8iOOW gladation fMiIntdel), or ws ,g ravel-arenaceous
1"€ISIitduUm, lIIlIay be furu'Illd in the level p]Ja;ilIl areas and on Ithe wHey siJJopes. lit 00Ill&tsts of rweathered waste, a's well as of fragments .aJIltd gravels of looalmatel!"1al
exhlibiting a SIli;ght aIClimixture of northern roClks. ~ts ·C<lIlllIpOS'LtIion pJ.'Ovee a oStrOJn,g
iin:nuence of 'oontinellita,l gla,cier exa.ratiO'll.
Aft the &-sIt pih!am of :1;Ihe 'Balu.dli:nJa 'ilIlterglaci:al 'epoch, the eTIClBilOlll in the vaMey;s
rut a :Layer ofboultder clay and inciLSed ilIl,1;Io the 'll'llderlyingolder lbeds-. ClIimatilc
oonditians wh~ch became worse at the decline O'f ithe ilIl:terglacial .epoch, ca.used
an: dncrease 'Of ril\rer .seciimelIltatiOlll prooes's (up to 30 m in thickineSlS)1 that ended
WJi,th aceumulation of sands, Tevea1i:ng Drya,s flora (K. iSz-czepaIIlek, 1900), fluvdoglacilaJ:graiVels .aJIld ice-margilIlail Lake 'C'la~ (FiiglS. '4 alIltd 5). CertaID evidenCoe'S
provilIlg in this area the mVlasdiolIl of ,the contilIlental glader, at the time of the
Middle 'PoldisIh ,gl!acil8llliloln (R'isis), were ob8erv.ed lOIIlly in the vicilnij,tdes of SaIIldJomiJe.m.
. The OOIlitinental gladier Illlust have ,i nvaded here in :the form of a :narrow lobe
rUlIllIlIDg along t~ Vlistula Rirver valley<;
.' ' T~ Uppei'" .ice-marginal ~lre daysrwere 'the fin:al a'Ccumulatiion. oonnectoo
wilth ;the !M.iidtdle-lPolish ,glaCJila,tioo (lRiiSIs).
J!n th:iJS area, vhe Eemialll iIlltergla:cial resulted nladnly ,m the el'OSiional e.ffect.s.
Traces of moss:il roB !Were ~eported by L. ISawicki (1002)' only .from Zura'WIiJca.
The. hlstory of the Balti<: gladaii-on .(Wfum) . may be tl"aeed ina.iJnIy Itn loess
expooures. .
. Wilthin the' l~vel plaID. aoreas ·th~[~s occurs.in pat'ches, and 1·t s d1lsit:rih~tion
d~ 'llUlin~ upon;. the oSub~ratl,lm. Where · i'be .sUlbstra~oonsist,s o:f
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moraJLne days. and we.a.thered waste, or Krakowiec cUays, a thiclt loe.ss cover
OCCUll', the loess is absent. After d~g
the previous qpinoiOIliS, the l8IutfhJOll' .sugges~ that the lOOStS odiisItrLbutioo may have
,been influenced by two :fa.c1lons; a mutual Telartions ,between the roundness of the
grailIls blown away, and the substratum gra'w, as well as 18 x·a,tio of their
diameters.
Wiothdin the vaU:leys, ,t he greatest thiekness of the loess may be obS'erv,e d on the
western slopes, Wl1thout rega'r d to the sutbstratum materdal. AccordiJng to the present
author thris is a TesUilt if an ea.steTn direction of the winds bea!l'ilIl:g loess dllSt.
The '10lE!SSl sotrati,graphy is presented on the Ta·b. :1 in the PolIsh text. The whole
loess ,oomplex has been osubd.ivilded dnto three dilsbimct horiwns separated by two
fossil 1Sdi1s. The !lower .fossil roil! is bipa'rtite and· strongly mouldered. The amhor
refem it to ,the Brsrup in:texstadJiaL
In the .areas of the level plains, art the top of the I\lpper lioess ihorioon.
mtercalartions ofSland19 axe frequently iounld '(E. Mycieills:ka'~N!o, 1900)
'oo'V'1ng the ,roundne's s rtypieal of aeolian sands. These sands often build ;typical
dune !forms d!n'Vlading the loess. In theix pedpheral portions they are fr.equem.Uy
-covered 'With lOOSiS dust.
The author ,connects the origiiIl of these deposirfs with the decline of ag1ada~
epoch. The rarerua.COOIlIS"']''OeI&Sdal beds were oaocum'llliaited alt the earlier !Dryias' rtlime,
however, tUlle p1'OCesls of seOOOlldaxy blowti,ng . away amd t.he a.ccumuDalt:iOlIl of lOOlSlS
w,ere oonmected alr,eady ·iW1th the later Dryas time. The warming up period of the
AUerOd xesullted ,i n :furttna.tiotn of ferru:gi'nous interca.lllftl1o:ns' preseTVed Un rt'h~ dune.
:lio<rms merutionefd above.
:is found, ami iWhere fluvioglaciialsands
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Fig. 5. Og6lny widok odsloni~ w Zlotej. ,PoinItej ,lieslSU widal: p07JilQmo w,a'r:stwowane pyly 10 ,strukturre warwowej,z IS2leTQik1imi strefami zaburzen ISPlywowych
GellJeral view of eoopos:ure ai!; Zl:ota. Below the 1<>eiSS al'e s'een horr2lOnta'11y
,stratified SlUts of vall"Ved texture wirth wide zones of flowa:geS'tructures
Fig. 8. F,r agment odsloni~a py16w 10 'struktur:r.e warwowej :w Zlotej
FrngInent of .aJll exposm-e of Slilts s.howing varved textU'I"€; Zlota
.Foto D. Kosmowska
Photo by D. Kosmowska
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