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Szczątki kostne napotkano w wykapie kanalizacyjnym położonym na
północ od ulicy Leszno, w odległości około 200 m na wschód od ulicy
Okopowej. Według oznaczenia K. Krysiaka (1962;) .są 'to szczątki Elephas
.antiquus F a l c o n e r et C Q U t l e y.
Sytua'cję .geologiczną w m'iejscu znalezienia kości ()Ihserwować można

hyło początkowo w wykopie kanalizacyjnym, a następnie w wyrobisku
prowadzonym specjalnie dla poszukiw.ania dalszyoh szczątków, wy1kona:!llytm IPOfCZąrtlk1orwlo tpr'zez Urząd KollllS€'.DWla!tomskri. m. Sto WaTs:zJarwy ;pOO ik:ie-runkiem T. Gerla·cha. Prace (pOszukiwawcze przejęło następnie 'i rozszerzyło Muzeum Ziemi; w tym etapie znaleziono najiW:i:ę'kszJą ilość
,]kości (wi:adomość ustna mgr K. Jaklubowskiego, ' pracownika Muze'Um
Ziem'ii).
W pierwszym etapie udaio się 'sprotfi1~w:ać ogóln'ie wy!lrop !kanali~
:zacyjny prostopadły dOo ulicy Leszno (fig. 1), a następnie, w ramach
'Wsp6~pra. cy Instytutu Geologicznego z Muzeum Ziemi i Urzędem Konserwatorskim, sprofilowano 'jedną ze ŚCban specjallIl~o wyroIbiSka \POłożoną w :płaszczyZnie prostopadłej do pierwszego profilu, a równoległej
do ulicy LeszJno. Dalsze poszukiwania Muzeum Ziemi zlokalizowane były
na przedłużeniu wykopu kanalizacyjnego pr,zy półnócnym brżegu ulicy
Leszno. Jak wynika z irtforma-cji mgra K. JaxruJbowskiego sytua-cja była
tam prawie analogiczna dOo .przedstawionej na zahicżonyc:h proifilach.
POIIliewa'ż w IlIlJStyttucie Gebil.Qg1ic2D1ym piOOW.aJc:l!ronb ll"Ównocześme
(wraz z zespołem) pt:a,ce o,gól:rtiejsze, wyniki' pro:filórWafiia ścian nawią
zano do fragmen'tu syntetycznego przekroju geolOigicmego !przeż Warsżawę (fig. 2~.

SYTUACJlA GEOLOGICZNA STANOwiSKA WEDŁUG
DOTYCHCZASOWYOH MATERIAŁÓW
DmaJw1iaJne staliJoIwmo Sz.oząttjkbw kostnych Elephas antiquus IŻŻlJajdlu:je
w zachodniej częśCi Warsżawy, gdzie osady cZwarloTizęd.u są st:o.sun'"
kowo naj~pełniejwykształoone. Z hadan dawniejszych wymienić tu na-
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leży opracowania "Geologii Warszawy" Z. Sujkowskiego i S. Z. Różyc
kiego {1934), pracę dotyczącą osadów interglacjału eemskiego na 2olibornu i Woli {E. iRiihle, 1954}, opracowanie paleobotaiIliczne oSadów eemskich z ŻOliJborza li 'Woli J. :Ranieckiej-Borowskiej (19 54) i Z. Borówko-DłużaJk.owej z Woli 1(1960).
1

-

N

m

O
1

2

..;:::..

-----_ .... _---

::.::~;,

3
4

m

O
1

::: ... ... ...

.:;.;;,il.IJ.~~!~t~:~~~~;Jli~;~.~.•
s
-----------6
-------

2

~:~~:~~ -------'::::...

------ ---------

--------------~--------------~;;~~~
5
::::'.:·~i·~-~--ii~~
.:::7':' ~.:'

3

- --- - -

..... :.:.:.:.:.,. ::.:'.:: ::

]~U~------~~~~===-3~~

4

5
6

1~::::::::==11 1!~Bt~m~2

_3

I·:·::·:·:·:·: 14 1:-:-:-:,:,:,:-:15 1=·:·. ~::::.16

09 010 I/"1"
0..._

F~g.

--:19m

.......___:;;.2__

il. Profil 'g oologicmy wykqpu na ulicy Leszno i poliorLen.ie szczątków kJostnycb
'GeoIogicalCNlSIS section ofa ditchat the LesznoS'treet and positilOln. of fos·s il·
bone remaiillSl
mułki i piaski zastoiskowe zlodowacenia środkowopolskiego; 3 - glina zwałowa:
zlodowacenia środkowopolskiego; 4 - piaski jeziorne interglacjału eemsldego; 5 piaski jeziorne interglacjału eemskiego, w stropie prawdopodobnie zlodowacenia bał
tyckiego; 6, '1 - piaski mułkowate oraz piaski . średnio- i gruboziarniste jeziorne
zlodowacenia bałtyckiego; 8 - nasypy; 9 - fauna mięczak6w; 10 - szczątki kostne;
·11 - wschodnia krawę~ rynny jeziornej 2olib6rz - Wola - Szczęśliwice; A - kierunek wykopu
1, 2 - marg1nal lake silts and sands ot the M1ddle Polish . Glaciation; 3 - boulder
clay ot the M1ddle Pollsh Glaciation; . 4 - lacustrine sands of the Eemian Interglacial; 5 - lacustrine sands of the Eem1an Interglacial at the top probably of the
Baltic Glaciation; 6, '1 - lacustrine silty sands, middle- and coarsegrained !lands
of the Baltic Glaciation; 8 - embankments; 9 - fauna of molluscs; 10 - fossi! bone
remains; 11 - eastern edge ot the marginal lake gully 2olib6rz - Wola - Szczęśli
wice; A - direction ot d1tch

1, 2 -

Naooada·c h plioceńSkiclh na Woli leżą osady preglacjalne (od 5 do
2·5 m miąższości), a następnie osady zlodowacenia środikow~1Skiego.
Wśród. tych osta·t nich występuje !(fig. 2) seria osadów (iły i mu~i, ,piaski
drobno-, śred-nio- i gruboziarniste zastoi.8,kowe i wod.lp.olodowcowe OTaz
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z tTa:n:sgresjli z1ooOlW1acenia Śl"odlrolWropolskiego - tzw.
miąiJszości od paru do 20 m . Nad tą serią le'ży glina
zwałowa stadiału m~symalnego o miąższości 7 do 15 m, przy czym
w niektórych miejscacm jest ona ,całkowicie zniszczona. !Na glinie zwałoiwdrry'~ poclloidlząlCia

seria zasypap.ia, o
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FT~ent ISynif.ety'C.Znego przekroju ,geologiJemego przez War.sza.W.ę J(przeIWtYż
.s.zenae oIkoło .2J5 X, kierunelk pnelkrojl\l iW pr.z;y:blIdiżeni'll W--®)·
Part of 'syn1Jh.eti'c Igoologkla'l 0l'I0'SS sectkm ,throl\lgh WM'lSaW (a!pipro[Xi!mate dl!l'eotion O!f ~s seotion W-IE; 'Verti!calscale enilarged aboUlt X 25)

1 - osady plioceńskie w formie kry; 2 - głazy i żwiry okresu transgresji zlodowacenia środkowopolskiego; ,3 - piaski wodnolodowcowe serii zasypania; 4, 5 - piaski
zastoiskowe oraz iły i mułki warwowe serii zasypania; 6 - glina zwałowa stadiału
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego; 7 - piaski wodnolodowcowe serii
międzymorenowej ; 8, 9 piaski zastoiskowe oraz iły i mułki warwowe serii między
morenowej ; 10 - glina zwałowa stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środ
kowopolskiego; 11 - rezydua gliny zwałowej; 12 - piaski wOdnolodowc,owe z recesji
stadiału mazowiecko-podlaskiego; 13 łupki bitumiczne interglacjału eemskiego';
14 - gytie interglacjału eemskiego; 15 - piaski interglacjału eemskiego zazębiające
się z gyti ą; 16 torfy interglacjału eemskiego; 17 - piaski interglacjału eemskiego
zazębiające się z torfem; 18 piaski jeziorne zlodowacenia bałtyckiego, dolne; '19 piaski humusowe lub torfy ; 20 - piaski jeziorne zlodowacenia bałtyckiego, górne;
21 - piaski gliniaste ze żwirem, deluwialne lub soilllukcyjne; 22 - nasypy; ~3 położenie szczątków kostnych
1 - Pliocene deposits ln the form of block; 2 - boulders and gravels formed at the
time of transgression ot the Middle Polish Glaciation; 3 - fluvioglacial sands ot
filling-up series; 4, 5 - marginal lake sands, as well as varved clays and sUts of
filllng-up series; 6 - boulder clay ol the maximum stage ot the Middle Pollsh
Glaciation; 7 - fluvioglacial sands ot intramot aine series; 8, 9 - marginal ,lake
sands, as well as varved clays and silts of intra-moraine series ; 10 - boulder clay of
the Mazowsze-Podlasie stage of the Middle Polish Glaciation; 11 - residua ot boulder
clay; 12 - fluvioglacial sands ot the recession of the Mazowsze-Podlasie stage;
13 - bituminous shales of the Eemian Jnterglacial; 14 - gyttja of the "Eemian
Interglacial; 15 - Eemian Interglacial sands intertonguing with gyttja; 16 - ' peat
of the Eemian Interglacial; 17 - Eemian Interglacial sands intertonguing with
peat; 18 - lower lacustrine sands of the Baltic Glaciation; 19 - humus sands, or
peats; 20 - upper lacustrine sands of the Baltic Glaciation; 21 - loamy, slope or
soillluction sands with gravels; 22 - embankments; 23 - position of fossU bone
remains (presented diagrammatically)

weJ leżą osady wodnolodowooiWe i zastoiSkowe (do oIkoło 10 m) z transgTesji stadiału ma2'lO'Wieako-pocilaskiego ,( piaski i iły warwo,we). W ,niektóry,dh miejscach nad osadami tymi leży jeszcze glina zwałowa stadiału
mazowieo~podlaskiego (Warty).
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Na zachOd od QZIlaczonej na sZkiou (fig. 11) .g ranicy zasięgu rynny
osady :rynny należące do interglacja~u eem5kiego
.oraz w stropie - do zlodowacenia 'bałtyckiego. Osady eemskie i 'bał
tyckie dJaItotwalIlie są na 'PodstawaCh ,pruedbOltanicznyldh: J. Rameclkiar-ao...
browska :(1954) badała proifil przy uUcy Staszica, a Z. Borówko-Dłurża
lrowia (1960) :profil przy iUłicy Mły:naX'~ej TÓg WlOl:skiej. Miejsce ~e
zienia szczątków lrostnych leży niedaleko rynny i ipl"zypuszczalnie w strefie jej wpływu.
jeżi~rnej występu:ją

PROFIL GEOIJOGI'CZNY WYKOPU
Omawiany wyko:p (czętŚcio·wo tunel) przebiega w przybliżeniu z pół
nocy na południe (fi.g. 1). Pierwsze szczątki kostne znalezione z.ostały
na połudn'iowym jego krańcu, w odlległosci . kilku metrow od chodnika
uli:cy LeS2JnJOl, W ściamie wsc!hodniej. Tę też ścialnę proflliQIWalIliO. Materilał
ze ściany przeciwnej WlPoowadzono tylko pomoiCnicz,o. 'W ,prdfill.w teJj' ściany
występują IOd IdJoiliu:
1. Mułki szarOlŻÓ~tawe (lek!ko reagują z Hel) z domieszką bardzo
drobnoziarnistego piask;u, prawdopodo1bnie wraz z nadległymii piaskami
lekko z,dyslokowane, o czym świadczyłoby występowanie ich w postaci
. klina w pÓlłnocIlej części profilu.
2. [piaSki clrobno- i średnioziarniste warstwowane poziomo, lekko
mu))kowate, szc~ególnie w stropie, miejscami reagują z Hel. Ptawdopodo:bnie są one lSkJko zdyslokowane, o czym świadc'zy zahurzenie warstwowania ,czy craczej zanik warstwowania w pohliżu klina mułków (warstwa 1) od dołu i nierówności spągu gliny zwałowej w tym samym miejscu profilu od góry. 'Miejsc:am!i, szczególnie w części północnej, piaSki
te są silnie izorsztyniz.rowane.
3. Glina zw.ałowa szara Q odcieniu zie'lonawym, w szczelina.ch rdzawa, ze 'Żwirem i głazikami, reaguje z Hel. Jej powierzchnia stropowa
jest silnie zerodowana i pokryta hrukiem składają'cym się zeżwiJr'u i gła~
zików, miejscami ściśle koło siebie leżących. Strop .gliny zwałowej jest
wyraźnie poohylQny ku ulicy Leszno. Miąższość warstwy 3 wynosi od 0,5
do 2,5 m.
4. Opisany wyżej bruk. na .glinie zwałowej przechodzi ku górze .stopniO'wQ w ,c oraz drobniejszy materiał piaszczysty. Główną masę warstwy 4
stanowią piaski śTednio- i gruboziarniste {nie rea.gują z Hel), Jasne, do'brze przemyte, wacrstwowane poziomO', lekilro nachylone zgodnie ze spadkiem stropu gliny zw.ałowej. Warstwa ta obfituje, szczególnie w dolnej
części, w całe skoruPki i detrybws skorupek mięczaków. Skorupki te są
bacrdzo delikatne i łatwO' się kru.szą. Lepiej zachowane okazy oznaczyła
m:ga- A. Ma!k.OI\Wka, za 00 na tym miejscu Iba!l'ldzJo dJzi~jemy. Wśród 100
okazów, wyhranych z próbki piasków, dO' oznaczenia nadawało się 27.
W tym najwięcej b~O' Valvata piscinalis M ii 'lI. - 18 sztuk, znacznie
mniej - 6 sztu1!{ - Valvata piscinalis antiqua .8 Q w., jeden okaz Valvata
piscinalis d. alpestris K ii s t. oraz dwa wieczka Bithynia sp.
W całej warstwIe miejscami widoczna jest słaba orsztynizacja~ Miąż
szość wacrstwy wynosi 2-+-3 m.
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5. Warstwa 4 przechodzi w warstwę 5 lbez wyraźnej granicy. Warstwa 5 ~łada się z piasków drdbno- i średnioziarnistych, jasnyCh, dobrze
przemytych (nie reagują z HCI), uławiconych poziomo, z analogicznym
jak poprzednio nachyleniem. W warstwie tej, w jej spągowej części,
znaleziono szczątki !kostne i fragmenty uzębienia: uszkodzony ząh trzonowy; panewkę miedniczną, głowę kości ramiennej i gorzej zacoowane
fragmenty łopatki z trzonu kości ramiennej ;(K. Krysiak, 1962). W szcze'gólności ząb trzonowy stał się podstawą określenia, że szczątki należą
do Elephas antiquus (K. Krysiak op. cit.). Dalsze obfite szczątki znalezione podczas prac Muzeum Ziemi leżały w tej'że warstwie, na południe
od omawianego profilu, mniej więcej pod chodnikiem ulicy Leszno, przy
czym kości nie mają dużego rozrzutu (informacje ustne mgra K. Jalkubowskiego). Miąższość tej warstwy wynosi około 2 m.
6. Piaski mułkowate I( nie reagują z Hel) o hardzo słalbo ~nacza
jącym się warstwowaniu, żółtawoszare, miejscami zorsztynizowane,
szczególnie w stropie, partiami ;pi'zechodzącew·mułki jasnoż6łtawe. Miąż
swść tej warstwy wynosi od 0,5 do 1,5 m i zwiększa się w kierunku
południowym.

7. Profil kończą średnio- i gruboziarniste piaski z domieszką dxo~
nego ·żwirku (1;0+1,5 cm średnicy), silnie zorsztynirzo,w ane, dość wyraźnie odgraniczone od warstwy ni'2lszej. Miąższość pierwotna warstwy
nie jest znana, porueważ zniszczoną jej powierzchnię przykrywają
nasypy.

WNIOSKI
Na podstawie porównania ze stratygrafią osadów czwartorzędu w otoczeniu stanowiska omawianyoh szczą1!ków !kostnych, w szczególności
wobec Ibliskości rynny jeziornej wypełnionej osadami eemSkimi, można
wyciągnąć następujące wnioSki.
1. Stanowisko znajdruje Się w strefie wpływu rynny jeziornej. Powierzchnia erozyjna na glinie zwałowej jest śladem niszczenia w tej
strefie. Wiek procesów niązczenia należy powiązać z początkowymi fazami interglacj.aJłu eemskiego.
2. Warstwy 4 i 5 - piaslk6w gTUlbo-, średnio- i drobnoziarnistych
bez wyraźnej ,granicy między. tymi warstwami - zaliczyć należy do
interglacjału eemskiego. W warstwach tych występują szczątki Skol"l1lp€k
mięczaków (w części dolnej) i sz· czątki kostne {w części gómej).
3. Leżące niżej osady - Wa!l'S'bwy 1, 2, 3 (fig. 1) mldJoza. się do zl.oclowIa.cenia środIkofW1OlpOJskiego. Gl!iInJa :z:wałowla IlJaIleży IPI"ZYp\llSZCZallnie do stladdiaru maksyrmaillnego, choć me jest wylclJucZiOme, re WZlględru. na lIli~e1ką
miąŻS2JOŚć, że jeat rbo .g1IDa stadiału. m81ZJOlwiecklo,.;pod'l:aSlciego. PdIaSki i mułlkii
pod :gliną :zwałlOlwą lI1aIleżą do serii zrusYJPBlIl!i.al, tj. sea::ii 2JWiązalnej z tratrllS~ją zllOldowracanria ś::r1odkprwIqpolSkiego.
4. Osady warstw 6 i 7 należą zapewne do zlodowacenia ,bałtyckiego.
Być może, zaliczyć tu na'leży też stropowe partie Wa!l"stwy 5, gdy&: nie
wszędzie granica między warstwami 5 i 6 za:mlaczała się dostartecznie
ostro ze :mnianą składu litologicznego.
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5. Interesujące światło. na wiek o.mawianych o.sadów rzucają: stosUJllrowo grtiiboziaTnisty skład warstwy 7 oraz ,ślady zjawisk peryglacjalnych (piaski różnoziarnIste bezstrukturalne, wypełniające i leżące nad
form.ami klinów mrozo.wych), ktÓfenaj:prawdQipodobniej powiązać · należałohy z maksymalnym zasięgiem zlod:ow,acenia Ibałtyclkiego (zjawiska ;te
obserwowano. na północnej ścianie wyrobiska poszU!kiwawczego. Urzędu
KonserWatorSkiego). Położenie szczątków kostny,ch w stosunku do. schematu straty,g:raficznego osadów czwartorzędu Warszawy !pTzedstawiono
na (fig. 21) .fra,gmericie syntetY'czmego :przekroju ,geolo.gicznego..
.
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MaproI ,1J;aHYTa ,1J;OMOCJIABClKA-BAPAHED;KA, CTecPaHHJI rĄIJ;OMCKA
rEOJIOI'JłIłECKOE

nOJIOamHUE HCKOIIAEMbIX KOCTHLIX OCTATKOB
ELEPHAS ANTIQUUS FALC. ET COUT. B BAPmABE
Pe3lOMe

B O.ąHOM M3 KaHaJIH3an;HOHHbIX KaHaB B BapmaBe Ha ymin;e JIemHo 6bIJIH BCTpeą:eRbI Ha rJIYÓJ1He OKOJlO 4,5 ..It KOCTHbIe oera'I'KH. COrJIaCHO Onpe,I\eJIeEIHlO' Kl. KPbICH'-

Ka (1962) 3'1'0 HCXOIIaeMble OCTarrKH Elephas antiquus F a l c o n e r &. C o u t 1 e y.
B pe3yJIbTare corpYAHHą:ecTBa :M~ YnpaBJleH!I19M IIO ' KOHcepBan;:ID1 ropo~a
BapmaBbI, KOTOpoe paHbme Bcex IIOIDiTepeCOBaJlOCb Haxo.ąKotl:, . MY3eeM" 3eMJlH
H reOJIOl'WIeCK'HM HHCTl:!TYTOM 6blJIH npe,ąrrpIDiRTbI pa60TbI IIOM3yą:eHillO MecTOHa-
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3aHJl:JIC.Il: c60poM H npe~()-o
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HaCTO.Il:~eMoo06lI1emm

nPKBO~HTC.Il: . proYbTaTbt iOyqElIm.ll: npo<pHJIeJi: HElKOTOPbIX· BblpaOoiox. npoti:,lteHHbIX
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YCTliHOBJIeHCJIe~~KHn.pocpKJlI?
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TIecIOI,

KPY'Im03epHHG'ble [leoK:H

,c.

IJecxOB

BpeM.Il: !3SMCKOI'O

npm:rcxO~'HJIK' BO

~eTpHToM

nepeXO~.Il:T nOCT8IIeHHO B MeJIKoHatl:~eHbI KOc-Nn.xe· oCTa~. STOT

YKa3aIIHhle nEl"Clm"
B

KOTOPbIX

6bIJIH

Bbllne Hee

PaKOBKH ' MOJIJIIOCKOll.
H

MeJKJ:teAlu~KqBbi.

cpe~roei»m:cm.re.

CJIotl:

no

OTHocHTC.a,

Bcetl: BepO.ll:T.HOCTU, K SSMCKOMY MeJKJIe,IWHKoBbIO, xoT.Il: Iq)OBeJIbHbIe yqaCTK::K MOrJIl%[
Y1Ke 06pa3oBaTbC.ll: B Ha'l:8!JIe BaJITKHCKoro OJIeAeHemtIII.
:BbIIlIeJIe:lK~e

cyrmmiKOB~ble

H

cpe,&He-

K

K

STOMY iIIepJroAy CYl'H0C.Il:TCJl:

tIeCKK C IJPH-

KPynR03ePHKCTble

MecbIO rpaBK.Il:, KOTOpbIMH 3aKaH'l:KBaeTC.Il: nPOIPKJIb OTJIO:lK.eHKtl:.

B

HeKOTOPbIX Mec-

Tax HafiJIIO~aIOTCJI CJIeAbI Pa3pymeH'IDl: ' IJOBepXHOC'l'K STOrO nOCJIe~ero cJtoR: B

pe-

3YJIbTall'e nepJ1:rJISlI{HaJIbHblX npoc;eccoB.
PaICCMaorpJ1lBaeMbItl:

IIPO<PWIb

K

KOCTHble

OCTaT'KH

3aJIeraIOT

B

KpaeBO~

30He

03epiHOtl: Bna~ )KoJIK60:lK-BOJI.Il:-mSHCJIeBHIJ;e, BbIJIOJIHeHHOiil: OOepHbIMK OTJIo.JK.eHIK.Il:MK SSMCKOl'O Me:atJI~b.Il: !K SKCTpal'JI~aJIbHbIMIJ{ OTJIO:lKeHK.Il:Mn BaJITKtl:-

CKOI1O OJIeAeHeHHJI.

Ma11ita DaltllUlt'a [)OIMOSI..AIWSKA-.BAaIAlNllECKIA, Sitelflalnii.a GADOMlSIKA

GEOLOGICAL POSITION OF THE FOSSIL BONE REMAINS OF ELEPHAS
ANTIQUUS FALC. ET COUT. IN WARSAW

Summary
]jn one of the lSe!Wera!ge dd,tches- i!n WarSaw, iLesmo Street, bone fossils 'Were
-enoountered lat a depth o! a.bout 4,5m. AcoordinJg to ,the d~teTlIIlin-ation. made by
K. Krysliak: ;(1962) ,these are ,remains of Elephas antiquus F ,a lc 0 ne r et Co utI e y.
As a result of the oolla'boraJtion of :th~ Office <for City Ooru;erva·t ion in WarsaIW,
whJicll 'W.aJS l1lhe ifiIrIsIt rIlo ~ :iJnJ1lerrest dIlL .1hlg diiirudiln!g, wilth ;!)he Earl:h'iSi ilVDuIseuttn I8lnId
with -the Geological Institute, ,a 'WlOrk: was begilln to el:ahOiralte the foss-ills UIl!d'er
<!O!Il:meration. In the Earth'.g lMu.seum, K. J,akubows1ti g,atheroo and lSe,c ured all the
bones enoountered and began to e~amil!Le thetm. In thiiS paper .the res'lll1ts: 61re
prese!llted of poofill.ing Ithe I(U~gi!n.gs, made in the framework of the study carried
-on by ,t he Geologi;caJ: IIrutitute. If ~LbLe, also position of the locality was deter.mined, J.n relation to more 'general ma,teria:1g" as well.
.AIt the ILotClailiitty I{)(f ·the :1loosil ibtotn-e oCCU!I"!'eIlJoe, iihe :folilJowti:ng iSed:iiInentary profille
haJs Ibeein fuuJrud. At rtilie IbtotOOrn there IOClC'IlLrIS lbouillder dLay of Ilfue Miildd\l.e IPoliish
-GlaciatiOIli, its ,wTfac.e m,ving been destroyed dUl'ing ,the erosiQna,1 processes,. The
boiulder 'ola'Y lis oWrl;a:in ;by the I!IlIiIdJdle- ,aIIliCl '(lQaII'8e..,grafuned SaJnid'8 ~iIng defJrii.:..
ius of moll'lllSC ,shells. Both erosion and accumulation of sands took pla'c!,! at the
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Eemian IInter;gladal time. The ,sands here oonmered graduaUy pass to, the top
inIto ,the fine- and middle-grained ones, in Which, the lboine :foss~ls, have been
encoW'lte-.red. Thds bed certain:ly belQIliglSto the Eemian Imtergllacla1, although ,the
tap. parts may have been laid down already at the: ,beginJni:ng of' the Baltic. ,Glaciation. The sllty, middle- and coarse-grained sands with gr>avel admixture, reSlting
above ,and ending Ithe profile of the sediJmen1.!i, lbelong to this 'Per~od, as :well.
A!t se~ :pi1a'CleS, there are foUJnd 19OItIle· ItraJoes of ideslbroyiJn,g lthe silllt'1f'lllC,e of ,1:ihis
bed by perilgladal proces'ses.
The !profile a:nd the 'OOne fossils here discusseid have occu.red within the
marginal lake ,gully stretchin'g at the line ZoJ.:i!borz - lWola - Szc'z~li'Wice, filled
U!p w.i1lh iJfu.e ilalC'US!lttiine depolS'iIts of 'boItIh !the Ee!m.'Laln. IIntel'lgl:aciaU. !lliIld \tIhe ex'traiglalC'il!l:l .sedimen'tls of iffrle BaniJl~c GLa.cial1ion.

