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Zofia BOR6wKO-DLUZAKOWA,!Wladyslaw SLOWANSKlI

Wyniki analizy pylkowej osad6w interglacjalnych
w Koczarkach kolo Mrllgowa
Poldad osad6w jez.iomych (gytia, tarry. mulki, ify) 0 mi~~ci ponad 42 m leZy na glinie zwatowej
zlodowacenia poludniowopolskiego, a przykryty jest kompleksem gUn zwaJowych zlodowace6 trodkowopolskiego i baltyckiego. Rezultaty bada6 osad6w jeziornych i bagiennych metod'l analizy pyJkowej wykazaly
obecn<>tt flory charakterystycznej dla interglacjaru mazowieckiego, Stwierdzenie dwu niepelnych sukcesji
pylkowych z dwoIl/ia optimami klimatycznymi sugeruje dwudzielnott tego interglacjaru.

WSTIlP

Rejon Mazur i tereny przylegle byly przedmiotem wieloletnich badan doc. dra
Wladyslawa Slowatlskiego w zwi~zku ze spor~dzeniem przez Patlstwowy Instytut
Geologiczny map geologicznych Polski. W wyniku wsp61pracy autorki z tym badaczem powstal szereg z)la~cych ekspertyz palinologicznych. Na uwag~ zasluguj~
stanowiska florystyczne takie jak: Laska kolo Brus na Pojezierzu Pomorskim, Bogatynskie kolo Ornety (ark. Lidzbark Warminski), Sykstyny, Szestno, Szpigiel, Wyst~p,
Wyszembork (ark. Mr~gowo), Bart~g, Jonkowo i Nidzica (ark. Olsztyn).
Dzi~!d niestrudzonym poszukiwaniom doc. dr W.Slowatlski odkryl seri~ organogenicin~ w profilu Koczarek. Pierws~ eksper~ tego profilu metod~ analizy
pylkowej wykonalam w 1968 r., jeszcze bez definicji wieku, jednak z sugesti~, te jest to
stanowisko flory interglacjalnej z wysok~ frekwencj~ i niezaburzonymi plejstocenskimi poziomami zespol6w pylkowych.
Dalsze analizy pylkowe okre~lily wiek osad6w profilu Koczarki (1982) na interglacjal mazowiecki. Wyniki szacunkowych analiz umoiliwily wytypowanie odpowied-

324

Zofia Bor6wko-Dhli.akowa. Wladyslaw Slowa6ski

Koczarki 2

o

1:200000

Fig. 1 Szkic sytuacyjny stanowiska w Koczarkach
Location map of the Koczarki locality

nich pr6bek do badall szczeg6lowych. W 1985 r. otrzymalam z PIG z1ecenie na
wykonanie 40 analiz pylkowych. 1
.
Pelny profil sukcesji pylkowej z Koczarek mial si~ stac ukoronowaniem i
potwierdzeniem tez W.Slowatiskiego na temat interglacjalu mazowieckiego. Niestety,
nagla Smierc nie ppzwolila Mu na sfinalizowanie badati, ani tez na opracowanie
ostateczne material6w i opublikowanie wynik6w.
Przekazujl\C dotychczasowe wyniki badall analizy pylkowej, poczuwam si~ do obowil\zku pozostawienia Sladu pami~i po nieodialowanym Koledze doc. drze Wladyslawie Siowatiskim. Odszedl od nas w pelni sil tw6rczych znakomity specjalista w
zakresie geologii czwartorz~du oraz kartografii, Czlowiek 0 wielkich zaletach umyslu
i charakteru, bez reszty zaangazowany w pracy naukowej, dl\Zl\CY z uporem do celu, a
jednoczeSnie skromny, Zyczliwy, 0 niezwyklej kulturze osobistej.
Mam nadziej~, Ze materialy pozostawione w Archiwum Patistwowego Instytutu
Geologicznego zainspirujl\ geolog6w do kontynuacji badall przedstawionego tematu.

1 Za umoiJ.iwicnie kontynuacji badal'iskJadam podzi((kowanie prof. dro'Yi hah. RDadlezowi i pror. drowi
hah. J(Jaworowskicmu.
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METODA PRACY
Do badan otrzymano pr6bki 0 nienaruszonej strukturze. Wszystkie pr6bki przygotowane byly do analizy pylkowej metodlj acetolizy wedlug G.Erdtmana (1954). W
przypadku koniecznoSci usuwania w~glanu wapnia poddawano je dzialaniu 10% HCl,
a nadmiernlj iloSc kwas6w humusowych eliminowano za pomoClj 10% KOH oraz
przeprowadzono utlenianie NaCl03. W przypadku pr6bek zawierajljcych domieszk~
cz~Sci mineralnych stosowano grawitacyjnlj metod~ rozdzielania przy uZyciu roztworu CdJ2iKJ.
Spektrum pylkowe kazdej pr6bki oparte jest na analizie co najmniej dw6ch
preperat6w. Podstawlj do obliczenia poziom6w zespol6w pylkowych byla suma pylku
drzew i krzew6w = 100%. Udzial procentowy roSlin zielnych (NAP) obliczany byl w
stosunku do tej sumy.
Znaczna wi~kswSc pr6bek odznaczala si~ bardzo dobrym stanem zachowania i
wysoklj frekwencjlj sporomorf.
Przy wydzielaniu okres6w rozwoju ro§linnoSci poslu:zono si~ biostratygraficznym
schema tern W.Szafera (1953), obejmujljcym okresy pylkowe od I do IV. Kazdlj
sekwencj~ f10rystycznlj traktowano oddzielnie jako serie A i B. Nazwy jednostek
stratygraficznych stosowano zgodnie z zasadami palinostratygrafii (Z.Janczyk-Kopikowa, 1987).
Wyniki ana liz palinologicznych zamieszczone slj na diagramie sporomorf (fig. 2).
Uwzgl~dniono tam wszystkie oznaczone taksony plejstocenskie, natomiast pomini~
to nazwy sporomorfznajdujl!cych si~ na wt6rnym zlozu oraz poziomy stropowe (gl~b.
127,9C··106,60 m), w kt6rych material redeponowany byl w znacznej przewadze.
Stwierdwnlj obecnoSc taksonu zaznaczano plusem (+).
SKR6CONY OPIS LITOLOGICZNY PROFILU KOCZARKI 2
(ok. 153,00 m n.p.m.; opisa! W.Slowadslti,1983)
GI~bokosc w

m

Lllologla

Czwartorzc;d
0,0-9,4

9,4-18,0
18,0-18,7
18,7-20,0
20,0-25,6
25,6-27,0
27,0-47,8

Glina zwatowa bnp;owa, piaszczysta, od gl<eb. ok. 5,0 m szara, zwarta, z Jicznymi
iwirkami, Zwirami i gJazikami do 15 em §rednicy, + + Ha od gt«b. 0,9 m (na gltch.
9,0-9,4 m iwiry i glaziki z glioll zwa1ow.ll).
Piaski r6inoziarniste gl6wnie grubo- i §rednioziarniste, szare, + +HCI.
Zwir z domieszk!} piasku r6inoziarnistego Oral glazik6w do 15 em §rednicy.
Glina zwalowa hrunatnoszara ze twirkami i twirami do 5 em §rednicy, + +HC!.
Piaski ro.inoziarniste z przewagl'l drobnoziarnistyeh, a w partii sP'l8owej trednioziarniste, jasnoszarobciowe, + + HC!.
Zwiry i glaziki do 20 em trednicy z glin.q zwaiow.q, na gl<eh. 25,9-26,0 m glina zwalowa
szara, ++HCI.
Piaski r6i.noziarniste szare z przewag.q trednio- i gruboziamistych, na gl«b. 39-40 m z
pojedynczymi iwirami do 6 em trednicy, miejscami zdomieszq pylu, ++Ha.
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47,&-49,0
49,()-52,0

52,()-52,8
52,8-58,0

58,0-58,7
58,7-59,7
59,7-71,0
71,()-94,5
94,5-106,6

106,6-118,8

118,8-124,0

124,()-129,95

129,95-132,35

132,35- 134,0
134,0--134,3
134,3-135,4
135,4-138,55
138,55-140,3

140.~140,5 .

140,5-144,0

144,()-146,6
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Glina zwatowa brunatna z Iicznymi iwirkami, iwirami i gtazikami do 8 em ~redniCYJ z
pnewarstwieniem ilu brunatnego Da gt~b. 48,45-48,55 m, ++ Hel.
Piasek pylasty jasnoszarot6hy, miejscami z przewarstwieniami ihI pylastego szarego i
:i6h:ego (m.in. na gtcrb. 50,4-51,0 '1D), a Da glc;h. 49,55-50,0 m - szarego piasku
m:inoziamistego z pylem i pojedynczymi Zwirkami i Zwirami, + +HCI.
Glina zwatowa szara, smugowana piaskiem pylastym. w partH sp<:igowej pojedyncze
iwirki i Zwirydo 4 em grednicy, ++HCl.
It ciemnoszacy, miejscami brunatnOCzerwony i i6lty, w partii stropowej zapiaszczony,
a W sM&owej z wtrqceniami pia sku drobnego i pylastego, + + HCl.
Piasek m:inoziarnisty z przewag~ gruboziamistego i domieszkIt iwirk6w i :iwir6w do 5
em grednicy, ++HCI.
It ciemnoszary i Z6Itordzawy, + + HC.
Glina zwalowa szara z dui<) ilOOci~ Zwirk6w, iwir6w i gJazik6w do 15 em srednicy,
zwarta, ++HCI.
Glina zwalowa szara silnie piaszczysta (gl6wnie ku sMgowi), z pojedynczymi iwirkami
i Zwirami do 9 em srednicy, ++HC.
Piaselc r6znoziarnisty gJ6wnie srednioziarnisty, jasnoszary z domieszq pyhi, a
miejscami r6wniez Zwir6w (znaczniejsza domieszka na gt~b. 106,3-106,60 m) szary,
++HC (slabsza reakcja z Hel paniiej 102,1 m).
Piasek drobnoziamisty z domieszq pylu i miejscami ciemnej substaneji organicznej(?) omz pojedynczymi ziamami piasku srednioziamistego, w partii sp~gowej (gl«b.
118,5- 118,8 m) mulek piaszczysty deHkatnie smugowany substanej~ organiczn~ , + +
Hel.
Mulek piaszczysty micjscami pylasty (gh:;b. 119-121 m) szary i szarobrunatny z wkladqjasnoszarozielonego piasku drobnoziarnistego z pylem, zawieraj~cy na gl<cb. 122,4123,0 m Heme sZC14tki organiczne, w tym odlamki drewna, + He!.
Piasek drobno- i srednioziarnisty z domieszq ziarn grubszyeh, szary i szarobrunatny,
ku sMgowi z domieszq pylu (gl((b. 126,75-126,96 m) i miejscami z wkJadkami itu
pylastego brunatnego i szarozielonego (gl((b. 127,4-127,45 i 128,0-128,1 m); osad
miejscami wyrainie warstwowany paziomo, + HC!.
It brunatny z pnerostami zailonego torfu (najgrubsza warstwa torfu na glttb. 131,6132,1 m), z drobnymi przewarstwieniami piasku pylaslego i drobnoziarnislego szarego
z Iicznymi fragmentami drewna, + He!.
Piasek drobno- i srednioziarnisty laminowany poziomo piaskiem pylastym i pylem,
szary, z licznymi fragmentami drewna, slabo + Hel.
Torf brunatny z drobnym przewarstwieniem piasku pylastego, + HC!.
Piasek pylasty i drobnoziarnisty iaminowany poziomo, szary, z Iicznymi fragmentami
'ilrewna, slabo + HCI.
Gytia wapienna zapiaszczona z przewarstwieniem piasku drobnoziarnistego, z mj~cza 
kami, ++HCI.
Ii brunatny i czarny lekko zapiaszczony, w partii sMgowej przeehoclz4cy w roulek
piaszczysty z przewarstwieniem torfu (gl~b. 139,0-139,2 m) z licznymi fragmentami
drewna, a w partii stropowej ze .§Iadami mi~czak6w, +HCI. .
Piasek drobno- i srednioziarnisty, jasnoszaroi6lty, +HCI.
Mulet brunatny w partii stropowej zailony (wkJadka ihi na glttb. 140,6-140,65 m),
miejscami zapiaszczony (gl~b. 141,4-141,6 ro), z licznymi przewarstwieniaroi torfu
(m.in. Da gh;b.I40,5-140,6; 141,15-141,35 i 141,5-141,7 m) i fragroentaroi drewna; w
partii spuowej mulek jasnoszarozielony (m,in. na gl~b. 142,0-142,6 m) z cienkimi
smugami torfiastymi, +HCI.
Mulekjasnoszarozielonkawy, zailony (wkladka ilu na glftb.I46,25- 146,6 m), przewarStwiODY piaskiem drobno- i srednioziarnistym, szarobrunatnym na gl~b. 144,45145,60 i 145,95-146,25 m, +HCI.

,

Osady interglacjalne w Koczarkach

146,6-150,3
150,3-151,5
151,5-160,0

16O,()"'165,6

165,6-166,4

166,4-169,0
169,()"'173,6

173,6-174,8
174,8-188,9
188,9-193,0
193,()'''202,8
202,8-208,0
208,()...209,0
209,()'''2O9,3
209,3-210,3
210,3-214,0
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Mulki piaszczysre szare i brunarne (00 pylastej substancji organicznej), miejscami z
licznymi fragmentami drewna, +HCI.
Piaski roi.noziarniste, gl6wnie drobno- i ~rednioziarniste, jasnoszarozielone z pojedynczymi :iw:irkami do 0,5 em. .§rednicy, +HCI.
Mulek brunatny z przewarstwieniami piasku drobnoziarnistego wykazuj~cego laminacj~ poziom~j w piasku JiClJ1e fragmenty drewna, a w partii sMgowej (w mulku) glady
mi~k6w, +HO.
Mulek ciemnobrunatny w partii stropowej silnic zanieczyszczony substancj~ roolinn~ i
wkladkami lorlui poniiej gtC(b. 163,0 m mutek piaszczysty szarozielony z fragmentaml
drewna i gladami mic::czak6wj + HO.
Torfbrunatny, kruchy, silnie sprasowany, ze SZCUltkami makrofJory, na glC(b. 165,55166,15 m z przewarstwieniem muttu piaszczystego smugowanegosubstancj~ organiczn~ i zawieraj~cego fragmenty drewna, -HQ.
Piasek drobnoziamisty' i pyLasty, sz.arozielony, smugowany substancj~ organiczn'l z.
Cragmentami drewna, +Hq.
Mulki piaszczyste szare z przewa.rstwicniami i przejklami do piasku drobnoziarnistego i pylastego szarozieionego, brunatnego oraz wkladkami torflastymi, zag w partii
sMgowej (ponii.ej 173 rn) zailonej na glC(b. 171,8-173,6 m liczne miC(CZ3ki, +HCI
(miejscami ++HC1).
n szarobrunatny z wtntceniami piasku pylastego,jasnoszarego, z licznymi miC(CZ3kami,
++HO.
n ciemnobrunatnoczerwony z pojedynczymi :iwirkami i twirami do 4 em grednicy.
++HO.
Glina zwalowa ze stosunkowo Jicznymi twirkami i iwirami do 5 em §rednicy. + + HC!.
Mulek szarozielony silnie piaszaysty z pojedynczymi iwirkami, + +HCI.
Mulek piaszczysty szarozielony z przewarstwicniem piasku pylastego szarego na glC(b.
207,0-208,0 m, ++HCI.
Glina zwalowa silnie piaszczysta szarozielona z pojedynczy~i iwirkami, + + HCl.
Piasek roznoziarnisty szarozielony z pojedynczymi drobnymi otoczakami, + + HC!.
Piaslti drobno- i grednioziamisle szare i szarozielone, + +HO.
Glina zwalowa szarozielona i ciemnoszara (w sPJlgu) z pojedynczymi :iwirkami i Zwira mi do 2 em. grednicy, z wldadlat mulku piaszczystego szarozielonego na giC(b. 211,7212,5 m, ++HCI.

Trzeciorz¢
214,()"'215,2
215,2.-217,6
217,6-218,5
218,5-219,0
219,()"'226,3
226,3-226,6

226,6-234,0

Piasek pylasty smugowany pylem wf(glistym, brunatny, -Hel.
WC(giel brunatny z przerostami piasku pylastego szarobrunatnego, -HCI.
Pyl wc;.glisty brunatny, smugowany szarobrunatnym piaskiem pylastym, -HCl
Wccgiel brunatny jak wyiej; miocen dolny.
Piaski r6i.noziarniste, w partii slropowej z pyiem, brunatne, ku sp<tgowi grubsze (gI6wnie grednioziarniste),-HCI.
Piaslti roi.noziarniste z domieszlat iwirk6w (kwarc) do 3 mm ~rednicy,-HCl.
Piaslti szarobrunatne i zielone, kwarcowo-glaukonitowe, silnie zailone, miejscami ze
smugami brunatnymi,-HCI- oUgocen?
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ROzw6J ROSLINNOSCI INTERGLACJALNEJ W KOCZARKACH
Z uwagi na dwie sekwencje florystyczne profil pylkowy podzielono na dwie serie
rozw6j zbiorowisk ro~linno~ci ldnej: A (gl~b. 175,80-153,60 m) i B (gl~b.
150,10-129,95 m).
Cech~ charakterystyczn~ calego profilu pylkowego jest brak okres6w pylkowych z
flor~ klimatu arktycznego. Zaden zesp61 poziomu pylkowego nie reprezentuje ro~lin
no~ci tundrowej lub stepotundrowej.
Ok res p y I k 0 w Y A - I -Pinus, Betula, Picea (gl~b. 175,80-174,00 m) charakteryzuje schylek dominacji lasu sosnowo-brwwwego z maksymalnym udzialem sosny (Pinus) -73,0%, a brzozy (Betula) -36,0% i ~wierka (Picea) - 27,0%. Z
ro~lin zielnych (NAP) na uwag~ zasluguj~: Artemisia, Ericaceae, Caryophyllaceae,
Compositae, Cruciferae, Gramineae, Rubiaceae, Polypodiaceae i Sphagnum.
Sporadycznie wyst~puj~ takle sporomorfy ro~lin zwi~zanych z nast~pnll fall! lasu
~wierkowego taIde jak: willz (Ulmus), lipa (Tiliil), leszczyna (Corylus i grab (Carpinus). Olsza (Alnus) osillga 16,0% udzialu. Las sosnowo-brwwwo-~wierkowy z domieszkll drzew li~ciastych dowodzi istnienia w tym okresie klimatu umiarkowanie
chlodnego.
o k res p y I k 0 w Y A - I I - Picea, Pinus, Alnus (gl~b. 174,00-165,70 m)
- charakteryzuje si~ ekspansjll lasu ~wierkowo-sosnowego z OISZlj. W spektrach
pylkowych udzial ~wierka (Picea) wynosi ~rednio powy:rej 40,0%, maksymalnie
50,5%. Obserwuje si~ zmniejszenie udzial6w pylku sosny (Pinus) do 47,0%. Brzoza
(Betula) prawie zanika, nie oSillgajllc 5,0% udzialu. lednoczclnie zwi~ksza Sit; zawarto~t olszy (Alnus) - 32,0%, pojawia sill jodla (Abies), z tendencjll wzrostowll, osillgajllc 5,0%. W skladzie lasu ~wierkowego z sosnll i jodllt wyst~pujll drzewa li~ciaste
termofilne jak: Celtis, Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus i Pterocarya oraz w podszyciu
leszczyna (Corylus). Rozpocz~lo si~ regularne wyst~powanie r6inozarodnikowej paproci wodnej Azalia jiliculoides Lamarck. Znaczny udzial uzyskujll paprocie z rodziny
Polypodiilceae (52,0%). Ro~linno~t zielna jest znikoma. Rozw6j ro~linno~ci ~wiadczy
o kJimacie umiarkowanym.
Okres pylkowy A-III -Abies,Carpinus,Alnus(gl~b.164,70-153,6O
m) - wykazuje panowanie las6w jodlowo-grabowo-olszowych z domieszq termofilnych drzew li~ciastych. Obserwuje si~ wyratnll przewag~ jOdly (Abies) z kulminacj~
pylku 44,5%. Pylek graba (Carpinus) osillga Idlkakrotnie warto~t rz~du 20,0%. Zawarto~t sosny (Pinus) utrzymuje si~ ~rednio ok. 20,0%, z tendencjll wzrostu u schylku
okresu. Udzial pylku ~wierka (Picea) spada ponizej 10,0%. Stale towarzysZlj komponenty d~bowego lasu mieszanego: Quercus, TIliil, Ulmus i Corylus, kt6rych s)Jma
pylku nie osillga 10,0%. Sporadycznie pojawia si~ pylek drzew i krzew6w 0 znacznych
wymaganiach klimatycznych: Pterocarya, Vilis, Taxus,Acer, Fraxinus, Frangula alnus,
Ligustrum, Rhamnus i Viburnum.
obrazuj~ce

Z ro~lin zielnych na uwag~ zasluguje Daphne mezereum, Oenothera i Oenanf~e, a
tak:ie bluszcz (Hedera), kotewka (Trapa), kt6re s~ dobrymi wskatnikami ocieplenia.
NisId udzial zarodnik6w paproci z rodziny Polypodiilceae potwierdza zalei;no~t wyst<;powania tych ro~lin w borach sosnowych.
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Fig. 2. Diagram pylkowy ooad6w interglacjalnyeb w Koczarkaeb wed/ug Z Borowko-Dlutakowej
1 - piaski, Z -!wiry, 3 - mullci, 4 --: iIy, S - too, 6 - gytla, 7 - fauna, 8 -lIZCZlItlci ""linne; A, B - aerie, l-V1- okresy pylkowe
Polien diagram of interglacial depoeits from Koczarld according to Z Borowko-Dlutakowa
1 - saada, Z _ _ell, 3 - .ilts, 4 - ciaya, S - peat, 6 - gyttja, 7 - fauna, 8 - plant remaina; A, B - aeriea, 1-V1- pollen perioda

Osady intergJacjalne w Koczarkach

329

W tym okresie znaleziono takZe paproc l~nll Osmundtl cf. c/aytoniana, ktora
obecnie wyst~puje w Ameryce P6Inocnej, Chinach i Indiach, znajdujllc dogodne
warunki iycia w wilgotnych lasach i na bagnach:
Jak wspomniano wyZej, jednym z bardziej interesujllcych znalezisk w profilu Koczarek sll szcZlltki r6Znozarodnikowych paproci wodnych: Salvinia nalans orazAzolia
jiliculoides. Znaleziono 27 mikrosporangiow Salvinill nalans oraz 85 massul Azolla
jiliculoides. Budowa glochidiow u Azolla jiliculoides jest jednokomorkowa, bez przegrod. Okazy tego typu notowane byly w osadach interglacjalu mazowieckiego Syrnik
(M.Sobolewska, 1956) i Makowa Mazowieckiego (M.Golllbowa, 1957).
Wyst~powanie mikrosporangiow Salvinill jest zwillzane z okresami pylkowymi IIi
III w seriach A i B profilu.
C~kiej odkrywano massule Azolla, ktore zac~1y si~ pojawiac od pOCZlltku okresu pylkowego A-II i regularnie wyst~powaly do okresu pylkowego B-III whjcznie.
Znamiennll cechll ro§linno§ci tego okresu interglacjalnego, oprocz specyficznego
rozwoju ro§linno§ci l~nej, jest udzial ro§lin egzotycznych:Azolia jiliculoiLJes, Osmunda clayloniana, Pterocarya, Taxus i Vilis.
Okres pylkowy A-III, rejestrujllCY rozwOj lasow jodlowo-grabowo-olswwych z
elementami mieszanego lasu li§ciastego i reliktami egzotycznej ro§linno§ci, rna szczegOlne znaczenie dla stratygraficznej interpretacji profilow intefglacjalnych. Wyznaczajll go poziomy zespolow pylkowych 0 specyficznym charakterze niepowtarzalnym
w plejstocenie.
Omawiany okres pylkowy obrazuje wlakiwe optimum termiczne interglacjalu.
Klimat tego okresu byl umiarkowany, cieply i wilgotny.
Ok res p y I k 0 W Y B-1 I -Picea, Pinus,Alnus (gl~b. 150,1G-134,30 m)
- podzielono na 2 podokresy pylkowe: a (gl~b. 150,1G-142,40 m) i b (141,2G-134,30
m). Przedzial gl~b. 150,1G-149,60 m wskazuje na slabe ochlodzenie wyrazone
ekspansjll sosny (Pinus) do 77,0% udzialu z towarzysZllCll brwZll (Betula). Wycofujll
si~ cieplolubne drzewa li§ciaste. W spektrach pylkowych sporadycznie pojawia si~
pylek Quercus, Tilill, Ulmus i Carpinus.
Pylek ro§lin zielnych (NAP), potwierdzajllcych zwylde ochlodzenie i rozIufuienie
zbiorowisk l~nych, nie odgrywa wprawdzie znacZllcej roli i wyst~puje sporadycznie,
niemniej jest to pylek romn chlodnych okresow: Anemisill, Chenopodillceae, Compositae i Gramineae. Wysokie warto§ci (170,0%) osil\gajll paprocie z rodziny Polypodiaceae.
W pod 0 k res i e B-1 I a na gl~b. 148,2G-148,30 m zaznacza si~ pewna
niestabilno§c w rozwoju zespolu poziomu pylkowego. Po dominacji sosny nast~puje
jednoczesny wzrost udzialu pylku jodly (21;5%) i §wierka (21,0%), po czym nast~puje
wyr6wnany przebieg wartoki procentowych §wierka, olszy, kt6re nie majll jeszcze
wi~kszego znaczenia w zespolach poziomow pylkowych. Sosna jest stale w przewadze,
oSillgajllc maksymalnie 77,0% udzialu.
W pod 0 k res i e B - 1 I b po dominacji sosny (Pinus) od gl~b. 139,7G139,75 m zaznacza si~ powtorna ekspansja §wierka (Picea), osil\gajllcego w tym profilu drugll kulminacj~ - 44,5%; sosna utrzymuje si~ w granicach 24,5-50,0%. Olsza
(Alnus) uzyskuje maksymalnll zawarto§c 35,0%.
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Pojawia sil; pylek roSlin zielnych: Ericaceae, Batrachwm, CeralOphyllum, Chenopodinceae, Compositae, Cyperaceae, Gramineae, Nuphar, Nymphaeaceae, Oeno/hera,
Ranunculaceae, Rosaceae i Typha oraz zarodniki Lycopodium, Sphagnum i gl~n
Chara. Stosunkowo licznie reprezentowane slj Polypodwceae, maksyrnalnie 220,0%.
Notuje sil; stale wystl;powanieAzo/lajiliculoides, rzadziej pojawia sil; Salvinw.
Okres pylkowy B--II wykazuje podobiellstwo sukcesji florystycznej z okresem
pylkowyrn A-II.
Zasadnicze r6mice dotyCZlj okres6w pylkowych A-III i B--III - jodlowo-grabowo-olszowych ze Swierkiem (Picea), d~bem (Quercus), liplj (Tilw), wiljzem (Ulmus) i
leszczynlj (Corylus) .
Kr6tkotrwaly 0 k res p y I k 0 w Y B - 1 I I charakteryzuje ocieplenie
mniejszej rangi nii w serii A Kulminacja pylku jodly (Abies) i graba (Carpinus) jest
dwukrotnie nizsza = 23,0%, natomiast r6wnorZ¢ne zawartoSci przypadajlj na pylek
sosny (Pinus), maksyrnalnie 33,5%, i olszy (Alnus) 62,0%.
Poziomy zespol6w pylkowych z gll;b. 130,00-129,95 m wydzielono jako pOCZljtek
o k res u p y I k 0 w ego B-1 V . Sygnalizujlj one zmianl; w rozwoju roSlinnoSci. Wzrasta udzial pylku sosny (Pinus) do 79,5%, brzozy (Betula) do 9,0%, utrzymuje
sil; olsza (Alnus), zanika Swierk (Picea), nie wystl;puje jodla (Abies), natomiast pojawia sil; pylek roSlin charakterystycznych dla okres6w chlodnych: jalowca (Juniperus) , modrzewia (Larix) , a z roSlin zielnych Caryophyllaceae, Cyperaceae i Gramineae.
Zarejestrowane przemiany zwiastujlj pogorszenie warunk6w Idimatycznych i pocZljtek tworzenia sil; las6w sosnowo-brzozowych z domieszklj Swierka, modrzewia i
jalowca.

INTERPRETACJA WIEKU BADANYCH OSAD6W
W osadach jeziornych profilu Koczarek odkryto dwie sekwencje florystyczne z
dwoma optimami Idimatycznyrni. Oddzielone slj one warstwlj piask6w ze iWirem,
stanowiljcych residuum po erozji i denudacji osad6w glacjalnych (W.Slowatiski, int.
ustna 1983). Usytuowanie i charakter fiory prowadzi do r6mych wniosk6w. Dwie .
niepelne sukcesje pylkowe mOina traktowat jako:
1. Dwa fragmenty sukcesji pylkowej dw6ch r6mych interglacjal6w. Hamulcem do
tworzenia nowej jednostki chronostratygraficznej, jaklj mialby byt nowy interglacjal,
jest jednak wyrn6g zawarty w Zasadi1ch po/ski.ej kIasyftkilcji...(1975), a mianowicie:
interglacjal powinien zawierat pelnlj sukcesj~ pylkowlj od tundry po tundr~ whjcznie.
2. Kontynuacj~ sukcesji pylkowej.
3. DwudzielnoSt interglacjalu. W przypadku profilu Koczarek wydaje si~ byt ona
uzasadniona. Nast~pstwo okres6w pylkowych przy przejSciu serii A do B nie jest
regularne i konsekwentne. Po pierwszym optimum Idimatycznyrn w serii A-III nastl;puje przerwa czasowa, po czym wyksztalca sil; kolejna niepelna sukcesja pylkowa w
serii B, rozpoczynajljca si~ od okresu pylkowego B-II, poprzez okres pylkowy B-III, w
kt6rym rejestruje si~ nast~pne optimum Idimatyczne. Po tym zaznacza si~ pocZljtek
okresu pylkowego B-IV z dominacjlj lasu sosnowo-brzozowego.
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Rozpatruj'!c og6lnie charakter flory obydwu serii profilu Koczarek stwierdza siC;,
it zachowuje Dna wszystkie cechy rozwoju roSlinnoSci interglacjalu mawwieckiego,
tj:
1. Dominacj<; drzew iglasrych (Pinus, Picea,Abies i Taxus) nad udzialem element6w mieszanego lasu liSciastego (Quercus, Ulmus, Tilia,Acer, Carpinus i Fraxinus).
2. Niski udzial pylku leszczyny (Corylus), obecnoSt wymagaj,!cych pod wzgl¢em
k1imatycznym krzew6w: Ligustrum, Rhamnus i Viburnum.
3. ObecnoSt relikt6w trzeciorz<;dowych~ Osmunda, Celtis, Hedera, I1ex, Pterocarya
i Vitis, a wSr6d roSlinnoSci wodnej Trapa natans oraz wodnych paproci r6wozarodnikowych Salvinia natans i Azo/la filiculoides.
Badana flora dodatkowo charakteryzuje si<; brakiem roSlinnoSci k1imatu arktyczoego oraz niskim udzialem, zazwyczaj ponizej 5,0%, sporadycznie od 6,5 do 9,5%,
pylku roSlinnoSci zielnej.
Badane osady w Koczarkach s,! nowym stanowiskiem flory interglacjalu mawwieckiego. Analogiczne nast<;pstWo okres6w pylkowych w seriach A i B z dwoma
optimami k1imatyczoymi w interglacjale mazowieckim sugeruje dwudzielnoSt tego
interglacjalu.

POR6WNANIE FLORY KOCZAREK Z ANALOGlCZNYMI FLORAMI
INNYCH STANOWISK
Wiek profil6w W<;gorzewa (P.G.Krause, H.Gross, 1941) i Przasnysza (W.Selle,
1960) wzbudzil wiele kontrowersyjnych pogl,!d6w (B.Halicki, 1950; W.Szafer, 1953;
S.ZR6Zycki, 1972, 1978; LLindner, 1988; J.Mojski, 1982, 1985). W zwi,!zku z tym i
przy okazji przeprowadzania wszechstronnych badan do opraeowania Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000 dla W<;gorzewa (W.Slowanski, 1975) oraz 1:50 000 dla
Przasnysza (ABaluk, 1983) wykonano nowe otwory wiertnicze.
Profil W<;gorzewo III nawiercono w brzetnej cz<;Sci Jeziora Swi<;cajty w s'!siedztwie otworu W<;gorzewo II badanego w 1941 r. Otw6r wiertniczy Przasnysz
wykonany zostal w tym samym miejscu, w kt6rym pobrano pr6bki do badan metod'!
pylkow'! w 1960 r.
Do badan paleobotaniczoych przekazano pr6bki 0 nienaruszonej strukturze z:
W<;gorzewa (M.Sobolewska, 1975) i Przasnysza (K.Mamakowa, 1983). Obydwie
autorki potwierdzily oeen<; wieku poprzednich palinolog6w, uzoaj'!c analizowane
osady za synchroniczne z osadami interglacjalu mazowieckiego.
Stanowisko M.Sobolewskiej poparl W.Slowanski (1975). Wedlug opinii
J.E.Mojskiego (1982) przypisywanie interglacjalnym osadom W<;gorzewa i Przasnysza wieku kromerskiego oparte jest na niedostatecznie udokumentowanej interpretacji geologicznej. Charakter odkrytych flor w tych stanowiskach nie odpowiada
f1orom kromeru, kt6rego charakterystyk<; opisaly szczeg61owo ZJanczyk-Kopikowa
(1975), M.Sobolewska (1975) i K.Mamakowa (1983). Wiek profilu Przasnysza
okreSlony przez K.Mamakow'! nie pokrywa si<; z opini,! ABaluk (1983),lokalizuj,!eej
badane osady mi<;dzy zlodowaeeniami Nidy i Sanu w tzw. interglacjale malopolskim.
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Profil Koczarek na skutek duzej millisw§ci osad6w oraz dwu niepelnych sukcesji
pylkowych powiC;ksza listc; profil6w nietypowych i nie poddaj~cych siC; jednoznacznej
interpretacji.
.
Por6wnanie profilu pylkowego Koczarek z osadami interglacjalu mawwieckiego
WC;gorzewa III przy og6lnym podobiellstwie wykazuje zasadnicze r6inice:
1. Profil Koczarek rozpoczyt}a siC; schylkow~ czc;gci~ okresu pylkowego A-I, okre§laj~cego panowanie lasu sosnowo-brzozowego ze §wierkiem, kt6rego brak w profilu
Wc;gorzewa.
2. Okres pylkowy A-I! w profilu Koczarek jest bardziej rozbudowany, charakteryzuje pelny rozw6j las6w §wierkowo-sosnowo-olszowych z kulminacj~ §wierka
(50,0%). Towarzys~ im brzoza i cieplolubne drzewa lliciaste. Notowany jest staly
udzial Azolla jiliculoides. W Wc;gorzewie zarejestrowana jest tylko czc;ge okresu
pylkowego z kulminacj~ §wierka (32,2%). Azolla jeszcze nie wystc;puje.
3. Okres pylkowy A-III w Koczarkach zaznacza siC; panowaniem las6w jOdlowo-grabowo-olszowych z kulminacj~ jodly (44,5%) i graba (19,5%). W Wc;gorzewie
kulminacja graba wynosi 51,0%.
4. Okres pylkowy A-IV nieobecny jest w profilu w Koczarkach, w Wc;gorzewie
znamionuje go las sosnowo-brzozowy z roglinno§ci~ heliofityczn~: Armeria, Helianthemum, Polemonium, Saxifraga i in. Na tym okresie pylkowym konczy siC; interglacjal rnazowiecki w Wc;gorzewie, natomiast w Koczarkach nastc;puje druga sekwencja
florystyczna z okresami pylkowymi B-I!, B-III oraz zasygnalizowanym okresem BIV, w kt6rym brak ro§linno§ci heliofitycznej.
Zr6inicowanie procentowego maksymalnego udzialu pylku wainiejszych rodzaj6w drzew, stwierdzonej obecno§ciAzolla oraz mi~zszo§ci osad6w organogenicznych
w wybranych profilach interglacjalu mazowieckiego przedstawia tab. 1.
Gl6wna r6inica dotyczy kulni.inacji pylku graba (Carpinus). W Adam6wce, Bialej
Podlaskiej, Ciechankach Krzesimowskich i Wc;gorzewie III zawarto§e jego waha siC;
od .40,0 do 53,0%, w pozostalych profilach od 7,0 do 20,0%. Kulminacje pylku jodly
(Abies) s~ niisze w Go§cic;cinie, Bialej Podlaskiej - 20,0%, KrC;pcu - ok. 25,0%,
Ciechankach Krzesimowskich - 36,0%, Wc;gorzewie I! - 58,0%. Procentowy udzial
§wierka (Picea) jest bardziej zr6inicowany, najnizszy w Stanowicach (ok. 10,0%),
na jwyiszy w Adam6wce (70,0%). Azolla nie zostala stwierdzona w Ciechankach
Krzesimowskich, Go§cic;cinie, Przasnyszu 1 i Wc;gorzewie II.
.
Badany profil z Koczarek wykazuje podobiellsrwo do profil6w Wc;gorzewa i Przasnysza I nie tylko z u\vagi na zbieino§e zespol6w pylkowych, ale takie ze wzglC;du na
du~ mi~iszo§e osad6w organogenicznych: WC;gorzewo I! -73,0 m; WC;gorzewo III
-70,0 m; Przasnysz 1- 48,6 m; Przasnysz I! - 41,0 m; Koczarki - 42,35 m. Poza
profilem z KrC;pca, kt6rego mi~zszo§e wynosi ok. 25,0 m, w pozostalych profilach
interglacjalu mazowieckiego mi~zszo§e osad6w zawiera siC; w granicach od 8,4 m w
Go§ciC;Cinie do 2,05 m w Stanowicach.
W niewielkiej odleglo§ci od Koczarek, w Goleniu, ark. Piecki (1 :50 000) nawiercono osady interglacjalne (mulki i torfy). H.Winter (1986) wykonala analizc; pylko~
z dwu serii organogenicznych (glC;b. 53,20-49,50 i 36,95-35,10 m), kt6re s~ przedzielone glin~ zwalow~ i osadami iwirowo-piaszczystymi mi~zszo§ci ponad 13 m.
Autorka ta ze wzglc;du na zdecydowanie r6zny charakter i rozw6j ro§linno§ci wydzie-
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Tabcla 1
ZestawienJe proceDtowqo udz1aIu pyUru wainleJszych rodz.aV6w dnew. ~tk6w AzoUa

oraz mlApsZC><klosad6w organogeokmych " wybnmych pro/lloc:h IDIergbK;jalu m.ozowIecldego

Stanowisko

Adam6wka
Aleksandr6w

Capi-

Abi<s

nus

Picea

Azolla

Milliszo.!t
wm

9,5
3,5

44,0

50,0

70,0

+

-

-

-

+

Autor

K. Bi6ka i in_(1987)

jedna Z. Janczyk-Kopikowajide M. D,
probka Baraniecka, Z. Sarnacka (1971)

_.

Biala Podlaska

ok. 20,0 ok. 40,0 oL20,O

+

3,85

3,70

K. M. Krupi!lski i in. (1988)

Bocz6w

52,5

10,0

43,S

+

8,25

Z. ·Janczyk-Kopikowa, S. Skompoki (1977)

Ciechanld Krzesimowskie

36,0

53,0

38,0

-

3,4
3,2

1)1. Brem (1953)

Gole6

50,9

14,0

52,0

+

4,75

H. Winter (1986)

Goki~cin

18,5

16,0

26,0

-

8,4

A Srcdo6 (1957)

Koczarki

44,5

19,5

50,0

+

42,35

Kn;piec

ok. 25,0 ok.lO,O ok. 40,0

+

Z Borowko-Dhltakowa, W. SIc-

waJlski

ok. 25,0 Z.Janczyk-Kopikowa (1981)

Nowiny Zukowskie

31,0

42,0

42,0

-

3,4

J. Dyakowska (1952)

Przasnysz I

57,0

7,0

25,0

-

48,6

W. Selle (1960)

brak danych

+

41,0

K. Mamakow. (1983)

ok. 50,0

20,0

ok. 10,0

+

2,05.
2,95

M. Sobolewska (1977)

WC(gorzewo II

58,0

16,0

57,0

-

73,0

P. G. Krause, H. Gross (1941)

Wc;gorzewo III

48,3

51,0

32,0

+

70,3

M. Sobolewska (1975)

P,,".nysz 11
Stanowice

lila 6 lokalnych okres6w pylkowych (I-VI): 3 ponii.ej i 3 powyi.ej gIiny zwalowej,
traktuj~c je jako kontynuaeje: pewnego fragmentu sukcesji roSlinnej.
Por6wnuj~c diagramy pylkowe z Golenia i W~gorzewa III, H. Winter stwierdzila
wiele wsp6lnych cech i przychylila si~ w obecnym stanie badaJl do uznania analizowanych osad6w za synchroniczne z interglacjalem mazowieckim.
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Na Kongresie INQUA w Moskwie O.P.Kondratiene (1982) sygnalizowala opracowywane profile pylkowe na Litwie wieku holsztytlskiego z dwoma, a nawet trzerna optimami klimatycznymi.
O.P.Kondratiene (1966 fide ABer, 1974) wykonala anali~ pylkow~ profilu 0
dui.ej mi~:iszo~ci (61,4 m) z Uwarowa. Sukcesjo; pylkow~ paralelizuje z sukcesj~
pylkow~ profilu Wo;gorzewa, a zbadane osady synchronizuje z interglacjalem mazowieckim.
K Mamakowa (A Baluk, K Mamakowa, 1991, str. 26) •... rozwaia mozliwo~c
korelacji interglacjalu przasnyskiego z interglacjalem IV kompleksu kromerskiego w
Holandii...·. K1asyfikacja stratygraficzna tego interglacjalu pozostaje otwarta do
dalszych dyskusji, zwlaszcza ze profil pylkowy z Przasnysza II, opracowywany przez K
Mamakow~, dotychczs nie zostal opublikowany.
Podzi~kowania. Serdecznie dzio;kujo; dr Z.Janczyk-Kopikowej za dyskusjo;, mgr
H.Winter, mgrowi M.Zacharzewskiemu za wykonanie szkicu sytuacyjnego oraz drowi
J.Rzechowskiemu za wnikliw~ recenzjo;.
doc. dr Zofia Bor6wko-Dlui.akowa
Warszawa, ul. Chmieina 14 m 18
Nadeslano dnia 2lipca 1990 r.
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Zofia BOR6WKO-Dt.UZAKOWA,IWladyslaw SLOWANSKI I

RESULTS OF POLLEN ANALYSIS OF INTERGLACIAL DEPOSITS AT KOCZARKI
NEAR MR.\GOWO

S~mmary

The region of Mazury" was the object of the geological and cartographic investigations of Dr W.
Slowa1\ski for many years. The samples from Ihe profile Koczarki 2 with intract structure were received by
the author (z. BorowkoLDluiakowa) for the pelforming of the pollen analysis. Unfortunately, the sudden
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death of Dr W. Slowariski broke the activity of this distinguished geologist, not aUowing (or the full
eleboration of this material.
According to the lithological description made by W. Slowal'iski in 1983, the 42,0 m thick bed of the
lacustrine and boggysedimcnts (gyttja, peats, silts, clays more or less sandy, with bands of humus, wood and
small remains of fauna) overlays the glacial till of South-Polish Glaciation and is covered by the complex of
glacial till of Middle Polish and Baltic glaciations.

Theresults oCthe pollen analysis reflect the succesive changes in the poUen assemblage zones, preserved
in two series: A (depth 17S,80-1S3,60m) and B (depth ISO,I()"'129,9S m). Both series are separated by the
bed of sand with gravel (depth 151,5-150,3 m). The pollen zones were separated according to the classification of the interglacial stage by W. Szafer (1953).
Z 0 n e A ~ I - (Pinus. Berula, Picea). The decline of the reigning of the pine-birch forest with some
addition of spruce (Picea), alder (Alnus) , oak (Quercus), linden (TdW), hazel (Corylus).Ericaceae,Artemirw,
CaryophyllocelU, Compositoe, Gramineae, Sphagnwn are present
Z 0 n e A - I I - (Picea, Pinus, AInus). The,reigning of the spruce-pine forest with alder, with the
accompanying fir (Abies), oak (Quercus), linden (Tilia);elm (Ulmus) and hazel (Corylus), with the appear·
ance of hornbeam (Carpinus) and CdJis.
Z 0 n e A - I I I - (Abiu. Carp~Alnus). The reigning ofthe fir-horn beam-alder forest with spruce
(Picea), y~ (Taws) and pine (Pinus), with the share of trees and shrubs of the mixed deciduous forest:Acer,
Fraxinus, Quercus, Ulmus, Tilia, Pterocarya, Vuis, Corylus, FranguJo, Ligustruln, Rhamnus, Viburnum and
Hedr:ra,Trapa, Vucwn, Osmunda, Azallo filiculoides, Salvinia flQtIJnS. It is the first climatic optimum.
Z 0 neB - I I - (Picea, Pinus, AInus). The reneved development of the spruce-pine-alder forest,
Z 0 neB - I I I (Abits, Carpinus,AInus). The reneved developrn.ent of the fir-hombeam-alderforest.
It is the second climatic optimum.
Zan e B-1 V -(Pinus, Betula, Alnus). The beginning of the development of the pine-birch forests
with alder.
The investigated flora is characterised by the lack of the plants of the arctic climate, what W. Stowanski
connected with the erosion and denudation of the glacial sediments. The two incomplete floral succesions,
shown above, are distinguished by the marks typical for Mazovian Interglacial:
- the preponderance of coniferous trees (Pinus, Picea, Abies, Taws) even in the climatic optimum;
- the low share of the elements of mixed deciduous forest (UImu.r, Quercus, Tilia, CoryIus);
- the presence of the index plants, Tertiary relics: Celtis, flex, Pterocarya, Vilis, Trapa flQlans, Azalia
jiJicuJoi.des, SaIvinitJ nalans.
The analogous succesion of pollen zones in tbe series A and B witb two climatic optima in Mazovian
Interglacial suggest the bipartite character of this interglacial.

